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55252926: สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
ค าส าคญั: คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง 

 สุพรรณิการ์  พงศผ์าสุก:  การบริหารจดัการปัจจยัเพ่ือสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของ
ผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์:  ผศ. ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ ์และ  
ผศ.วา่ท่ี พ.ต.ดร.นพดล เจนอกัษร.  224 หนา้. 
 
 การวิจยัน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยมีวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพ่ือ 1)  ทราบ
ปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล  2) ทราบแนวปฏิบติัใน     
การบริหารจดัการเพ่ือสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล การวิจยั
มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งในการวิจยั ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะห์ปัจจยั ขั้นตอน
ท่ี 3 การหาแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการเพ่ือสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนใน
สถานศึกษาสงักดัเทศบาล เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย แบบสอบถามชนิดประมาณค่า กลุ่ม
ตวัอย่างส าหรับการวิจยั คือ เทศบาลเมืองท่ีมีโรงเรียนในสังกดัท่ีจดัการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง           
103 เทศบาล ผูใ้หข้อ้มูล ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการส านกั/กองการศึกษา 1 คน และศึกษานิเทศก/์หวัหนา้
ฝ่าย 1 คน ผูอ้  านวยการโรงเรียน 1 คน และหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 คน รวมทั้งหมด 412 คน สถิติท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงส ารวจ  
 ผลการวิจยัพบวา่  
 1. ปัจจัยคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลมีจ านวน           
7 องคป์ระกอบ คือ (1) มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั (2) มีความเขา้ใจต่อสังคมต่างวฒันธรรม (3)  มีความ
ซ่ือสัตย์และรับผิดชอบ (4) มีใจเป็นธรรม (5) มีทัศนคติในเชิงบวก (6) มีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์และ (7) มีจิตสาธารณะ   
 2.  แนวปฏิบติัในการบริหารจดัการเพ่ือสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนใน
สถานศึกษาสงักดัเทศบาลเมือง มีจ านวนทั้งหมด 147 แนวทาง ไดแ้ก่ ความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั  48 แนวทาง    
มีความเขา้ใจต่อสังคมต่างวฒันธรรม 24 แนวทาง  มีความซ่ือสัตยแ์ละรับผิดชอบ 15 แนวทาง มีใจเป็น
ธรรม 21 แนวทาง มีทศันคติในเชิงบวก 15 แนวทาง  มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์15 แนวทาง  
และมีจิตสาธารณะ 9 แนวทาง   
 
___________________________________________________________________________________ 
ภาควชิาการบริหารการศึกษา                                                   บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร      
ลายมือช่ือนกัศึกษา....................................                                                               ปีการศึกษา 2558 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1. ......................................... 2. ...........................................  
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This thesis was designed as a mixed methodology based on qualitative and quantitative research. 
The research objectives were to determine 1) factors for characterization of citizenship in student at school 
under municipality, and 2) practical guidelines towards administration for characterization of citizenship in 
student at school under municipality. The research was comprised of 3 procedures as follows; finding out the 
relevant variables in the research, determining factors, and developing practical guidelines towards 
administration for characterization of citizenship in student at school under municipality. The instrument used 
for data collection was a five-level rating scale questionnaire.  The sample of this research consisted of 103 
municipalities based on Krejcie and Morgan’s sample size determination table. The respondents were 1) 
municipality administrator composed of one office director/division of education and one educational 
supervisor or department head 2) operating sector; one school administrator and one teacher head of subject 
department in total of 412 respondents.  The statistics used for data analysis were frequency, percentage, 
arithmetic mean, standard deviation, and Exploratory Factor Analysis.  

The findings of this research were as follows;  
1. The factors of citizenship in student at school under municipality were comprised of 7 aspects 

as follows; having equity and equality,  understanding cross-cultural society,  being honest and responsible,  
being fair,  having positive attitude,  adoring the nation, religion and monarchy, and having public mind.  

2. There were 147 practical guidelines towards administration for characterization of  citizenship in 
student at school under municipality; 48 guidelines for having equity and equality, 24 guidelines for 
understanding cross-cultural society, 15 guidelines for being honest and responsible, 21 guidelines for being 
fair, 15 guidelines for having positive attitude, 15 guidelines for adoring the nation, religion and monarchy, and 
9 guidelines for public mind. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

การศึกษาระดบัปริญญาเอก มหาวิทยาลยัศิลปากรเป็นความใฝ่ฝันของผูว้ิจยัท่ีอยากมี
โอกาสเขา้มาศึกษาเพิ่มพูนความรู้ เพราะมหาวิทยาลยัศิลปากรมีช่ือเสียงในดา้นวิชาการและไดรั้บ
การยอมรับ นบัเป็นโอกาสดีท่ีผูว้ิจยัไดมี้โอกาสเขา้มาศึกษาเล่าเรียนจนสําเร็จการศึกษาในระดบั
สูงสุดจากสถาบนัแห่งน้ีนบัเป็นความสาํเร็จท่ีสร้างความภาคภูมิใจใหแ้ก่ตนเอง ท่ามกลางความยินดี
ของครอบครัวและกลัยาณมิตร  ความสําเร็จของผูว้ิจยัในคร้ังน้ีเกิดจากคณาจารยทุ์กท่านท่ีได ้    
ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้คาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์ และให้ความ
เมตตาผูว้จิยัตลอดมานบัแต่วนัแรกท่ีไดเ้ขา้มาศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากรแห่งน้ี ซ่ึงผูว้ิจยัขอกราบ 
ขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ ์ประธานกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์วา่ท่ีพนัตรี ดร.นพดล  เจนอกัษร  กรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย ์
ดร.ศิริชยั   ชินะตงักรู  ประธานสอบวทิยานิพนธ์ และวา่ท่ี ร้อยโท ดร.สุวรรณ พิณตานนท ์ กรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิ  ท่ีกรุณาให้ความรู้  ให้คาํปรึกษา ให้คาํแนะนาํ สนบัสนุน ช่วยเหลือ ตลอดจนแกไ้ข
ขอ้บกพร่องต่างๆ จนสําเร็จสมบูรณ์  พร้อมทั้งขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในภาควิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ทุกท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทความรู้
ใหแ้ก่ผูว้จิยัตลอดระยะเวลาการศึกษา 

นอกจากน้ีผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านท่ีให้ความ
อนุเคราะห์ในการไปสัมภาษณ์ได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของ
วิทยานิพนธ์ ร่วมถึงท่านผูเ้ช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือท่ีไดใ้ห้คาํแนะนาํและปรับแกเ้คร่ืองมือท่ีมี
ประโยชน์ต่องานวิจยั  และขอขอบพระคุณผูอ้าํนวยการกองการศึกษา  นักวิชาการ ผูอ้าํนวยการ
โรงเรียน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จากทัว่ประเทศทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในเก็บรวบรวม
ขอ้มูลสาํหรับการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นอยา่งดี 

ขอขอบพระคุณผูบ้งัคบับญัชาในหน่วยงาน   เพื่อนนักศึกษาปริญญาเอก สาขาการ
บริหารการศึกษารุ่น 10  เพื่อนร่วมงาน  และสมาชิกทุกคนในครอบครัวที่ให้ทั้งความรัก ก าลังใจ 
และคอยใหค้วามช่วยเหลือ สนบัสนุนในการศึกษาต่อและการดาํเนินการวจิยัจนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี  

ทา้ยท่ีสุด ขอมอบความดีและคุณค่าท่ีเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีแด่บิดา มารดา ท่ีได้
อบรมเล้ียงดูและสร้างโอกาสท่ีดีให้กบัผูว้ิจยัมาแต่เยาวว์ยั  อีกทั้งขอนอ้มรําลึกถึงพระคุณของครูบา
อาจารยทุ์กท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวชิาใหจ้นประสบความสาํเร็จในวนัน้ี 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
 เป็นท่ียอมรับกันทั่วโลกว่าการศึกษาเป็นส่ิงท่ีส าคัญในการท่ีจะน าพาส่ิงต่างๆใน
ประเทศนั้นๆ ไปสู่เป้าหมายและความส าเร็จ การศึกษาเป็นพื้นฐานของทุกๆ ส่ิง นอกจากน้ี
การศึกษายงัเป็นกระบวนการท่ีส าคญัในการการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงการเป็น
พลเมืองท่ีดีของประเทศ ดงัค าพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัพระราชทานแก่
คณะครูและนกัเรียนท่ีไดรั้บพระราชทานรางวลัฯ ท่ีศาลาดุสิตดาลยัเม่ือ วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2524 
ความว่า  “สังคมและบา้นเมืองใด ให้การศึกษาท่ีดีแก่เยาวชนไดอ้ย่างครบถว้น ลว้นพอเหมาะกนั
ทุกๆดา้น สังคมและบา้นเมืองนั้น ก็จะมีพลเมืองท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงสามารถธ ารงรักษาความเจริญมัน่คง
ของประเทศชาติไว ้และพฒันาให้กา้วหน้าต่อไปไดโ้ดยตลอด ผูมี้หน้าท่ีจดัการศึกษาทุกๆ คนจึง
ตอ้งถือวา่ ตวัของท่านมีความรับผิดชอบต่อชาติบา้นเมืองอยูอ่ยา่งเต็มท่ีในอนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ี
ใหเ้ท่ียงตรง ถูกตอ้ง สมบูรณ์โดยเตม็ก าลงั จะประมาทหรือละเลยมิได”้ 
 จากแนวพระราชด ารัสดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงความส าคญัของการศึกษาต่อเด็กและ
เยาวชน ในการท่ีจะสร้างพลเมืองท่ีมีคุณภาพ อนัจะน ามาซ่ึงความเจริญกา้วหน้าของประเทศชาติ 
หรือกล่าวไดอี้กทางหน่ึงคือ  การศึกษาจะเป็นตวัสร้างคนในสังคมให้เป็นพลเมืองดีหรือเป็นการ
เตรียมคนใหเ้ป็นพลเมืองท่ีดี1  
 ทุกประเทศต่างมุ่งหวงัท่ีจะปลูกฝังความเป็นพลเมืองดีให้กบัคนในประเทศของตน 
ทั้งน้ีเพราะความเป็นพลเมืองดีเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัประการหน่ึงของบุคคลท่ีจะท าให้สามารถ
ด ารงชีวติอยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีผลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศดงันั้นแต่ละประเทศจึงพยายามท่ีจะสร้างคนของตนให้เป็นพลเมืองของชาติ แต่ลกัษณะ
ของความเป็นพลเมืองดีย่อมแตกต่างกนัไปตามสภาพแวดลอ้มและความมุ่งหมายของสังคมแต่ละ
แห่ง 
 ส าหรับประเทศไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 49 
ไดบ้ญัญติัถึงสิทธ์ิของบุคคลในการรับการศึกษาไม่นอ้ยกวา่สิบสองปี ท่ีรัฐจะตอ้งจดัให้อยา่งทัว่ถึง

                                                 
1
 ประเวศ วะสี,  กำรพฒันำกำรศึกษำในอนำคต ในแนวทำงกำรพฒันำกำรศึกษำใน

อนำคต  (กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2535), 15. 



 

 

2 

และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายโดยรวมถึงผูย้ากไร้ ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพหรือผูท่ี้อยู่อย่าง
ยากล าบากต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐ เพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับผูอ่ื้นด้วย  
นอกจากน้ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 
ไดก้ าหนดบทบญัญติัท่ีถือเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา ทั้งระบบ ทั้งในเร่ืองสิทธิ
และหนา้ท่ีทางการศึกษา ระบบการศึกษา แนวทางการจดัการศึกษา การบริหารและการจดัการศึกษา 
มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา ครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะในหมวดท่ี 2 วา่ดว้ยสิทธิและ
หน้าท่ีทางการศึกษาท่ีก าหนดให้การศึกษาตอ้งจดัให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนั ในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐจะตอ้งจดัให้อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใชจ่้าย การจดัการศึกษาส าหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
สังคม การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือ มีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซ่ึงไม่สามารถ
พึ่งตนเองได ้ หรือไม่มีผูดู้แลหรือดอ้ยโอกาส ตอ้งจดัให้บุคคลดงักล่าวมีสิทธิและโอกาสไดรั้บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ การศึกษาส าหรับคนพิการ ให้จดัตั้งแต่แรกเกิด หรือพบความพิการ 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดงักล่าวมีสิทธิไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง การจดัการ
ศึกษาส าหรับบุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษ  ต้องจดัด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึง
ความสามารถของบุคคลนั้น  
 นอกจากน้ีแผนการศึกษาแห่งชาติฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) ยึดหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงยดึทางสายกลางอยูบ่นพ้ืนฐานของความสมดุลพอดี รู้จกัพอประมาณ อยา่ง
มีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทนัโลก เพ่ือมุ่งใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและความอยูดี่มีสุขของคนไทย 
เกิดการบูรณาการแบบองคร์วมท่ียึด “คน” เป็นศูนยก์ลางของการพฒันาอยา่งมี “ดุลยภาพ” ทั้ง
ดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่ิงแวดลอ้ม เป็นแผนท่ีบูรณาการศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม และ
กีฬากบัการศึกษาทุกระดบั รวมทั้งเช่ือมโยงการพฒันาการศึกษากบัการพฒันาดา้นต่างๆ ทั้งดา้น
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี
เป็นต้น โดยค านึงถึงการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต และแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการฉบบัท่ี สิบเอ็ด พ.ศ.2555-2559 ก็ไดมี้การก าหนดวิสัยทศัน์ไวช้ัดเจนว่า   
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“คนไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เป็นคนดี มีความสุข มีภูมิคุม้กนั รู้เท่าทนั ในเวที
โลก” 2  

 
1.  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 นโยบายดา้นคุณภาพของแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2540 – 2544) 
ได้ก าหนดให้มีการเร่งรัดพฒันาคุณภาพนักเรียนให้มีความรู้ทกัษะเจตคติและคุณลักษณะท่ี
เด่นชัดตามความตอ้งการของสังคมและทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีมุ่งเน้นความเป็นพลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข และการด ารงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ท่ีดีของชาติ การมี
คุณธรรมจริยธรรมและสามารถพฒันาตนเองและปรับตวัเขา้กบัสภาพการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่ง
เหมาะสมรู้จกัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มรวมทั้งการมีสุขภาพอนามยัดี มีกิจ
นิสัยและทกัษะพ้ืนฐานทางดา้นอาชีพ ท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัความตอ้งการของสังคมและ
ทอ้งถ่ิน  
 การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาเป็นการศึกษาท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนพฒันาคุณภาพชีวิตและ
การศึกษาต่อใหส้ามารถเลือกแนวทางท่ีท าประโยชนใ์หก้บัสังคม ตามบทบาทและหนา้ท่ีของตน
ในฐานพลเมืองดีตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
โดยให้ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะเพียงพอท่ีจะเลือกและตดัสินใจประกอบสัมมาชีพ ท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้มีนิสัยในการปรับปรุงงานของเองและสังคม เสริมสร้างอนามยัชุมชน และครอง
ชีวิตโดยค านึงถึงประโยชนต่์อสังคม  

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นว่าการศึกษาเป็นรากฐานของการสร้างทรัพยากรมนุษย์
ท่ีมีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติท่ีผา่นมาประเทศไทยประสบกบัปัญหาในหลายๆ ดา้น  จาก
การด าเนินการท าแผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 2555 – 2559 ได้
สรุปสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสังคมไทย พอสรุปไดคื้อ 

 1.  โครงสร้างประชากรมีแนวโนม้ประชากรสูงวยัเพิ่มข้ึน ประชากรวยัเด็กและแรงงาน
ลดลง ขณะท่ีการยา้ยถ่ินของประชากรส่งผลใหค้วามเป็นเมืองสูงข้ึน 

 2.  คนไทยได้รับการพฒันาศกัยภาพทุกช่วงวยั แต่ยงัมีปัญหาดา้นสติปัญญา คุณภาพ
การศึกษาและมีพฤติกรรมเส่ียงทางสุขภาพ 

                                                 

 
2ส านกัปลดักระทรวงศึกษาธิการ, แผนพฒันำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรฉบับ

ที ่11 พ.ศ. 2555-2559, เขา้ถึงเม่ือ 15  กนัยายน  2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://old.rmutto.ac.th /fileupload 
/%E0%B8%84A3.pdf 

http://old/
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3.  ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น การแพร่ระบาดของยาเสพติด และการเพิ่มข้ึน
ของการพนนัเป็นปัญหาส าคญัต่อคุณภาพชีสิตของประชาชน 

4.  สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเส่ือมถอยดา้นคุณธรรม จริยธรรม มีการเปล่ียนแปลง
ทางวฒันธรรมท่ีหลากหลายและมีแนวโนม้เป็นสังคมปัจเจกมากข้ึน 

5.  ส่ือมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของประชาชน แต่ยงัมีบทบาทในการ
ส่งเสริม การพฒันาคุณภาพคนค่อนขา้งนอ้ย 

6.  บริบทการเปล่ียนแปลงในกระแสโลกาภิวฒัน์ก่อให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ทั้งในระดบัทวภิาคีและระดบัพหุภาคี รวมทั้งร่วมมือในประชาคมอาเซียน 

จากขอ้สรุปทางดา้นการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยนั้นพบว่ามีการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมท่ีค่อนขา้งมาก มีปัญหาทางสังคมเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะปัญหาดา้นความเส่ียมถอยของวฒันธรรม 
จริยธรรม และปัญหายาเสพติด 

 
ตารางท่ี  1   แสดงจ านวนคดีท่ีรัฐเป็นผูเ้สียหาย จ าแนกตามประเภทความผิด  ประจ าปีงบประมาณ 
 2550 -2554 

 
คดีท่ีรัฐเป็น 
ผูเ้สียหาย 

2550 2551 2552 2553 2554 
(คดี) (คน) (คดี) (คน) (คดี) (คน) (คดี) (คน) (คดี) (คน) 

อาวุธปืน (รวม) 20,970 22,022 23,352 24,362 25,602 26,447 22,286 23,096 24,932 27,015 

การพนนั (รวม) 83,001 257,586 78,169 232,045 71,272 199,861 65,714 172,294 46,858 118,898 

ยาเสพติด 129,521 137,084 192,762 203,753 221,270 233,378 252,183 266,741 354,696 372,989 

คา้ประเวณี 44,106 44,261 30,619 30,792 36,827 36,897 30,088 30,197 19,744 19,909 

เผยแพร่ส่ือลามก 2,272 2,303 1,404 1,438 1,207 1,252 853 889 541 548 

 
ท่ีมา: ส านกังานต ารวจแห่งชาติ,  “สถิติอาชญากรรม 5 กลุ่ม” (รายงานขอ้มูลสถิติกระบวณการ
ยติุธรรม ประจ าปี 2550 – 2554, 2555), 5. 

 
 จากขอ้มูลท่ีปรากฏพบว่า สถิติเก่ียวกบัการจบักุมคดียาเสพติดภาพรวม มีแนวโน้ม
สูงข้ึนมากจนน่าเป็นห่วงจ านวนและ ร้อยละของคดีเด็กและเยาวชนท่ีถูกดาเนินคดีโดยสถานพินิจฯ
ทัว่ประเทศ จ าแนกตามฐานความผดิ ปี พ.ศ. 2555 ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2   แสดงร้อยละของคดีเด็กและเยาวชนท่ีถูกดาเนินคดีโดยสถานพินิจฯทัว่ประเทศ จ าแนก
 ตามฐานความผดิ ปี พ.ศ. 2555  
 

ฐำนควำมผดิ จ ำนวน ร้อยละ 
รวม 34,276 100.00 

ความผดิเก่ียวกบัยาเสพติดใหโ้ทษ 14,773 43.10 
ความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์ 6,800 19.84 
ความผดิเก่ียวกบัชีวิตและร่างกาย 4,086 11.92 
ความผดิเก่ียวกบัอาวุธและวตัถุระเบิด 2,274 6.63 
ความผดิเก่ียวกบัเพศ 1,576 4.60 
ความผดิเก่ียวกบัความสงบสุข เสรีภาพ ช่ือเสียง
และการปกครอง 

1,034 3.02 

ความผดิอ่ืนๆ 3,733 10.89 
 

ท่ีมา: ส านกังานสถิติแห่งชาติ, วเิครำะห์เด็กและเยำวชน, (กรุงเทพฯ: บางกอกบล็อก, 2558), 52. 
 
 จากขอ้มูลท่ีแสดง พบวา่ ความผดิเก่ียวกบัยาเสพติดเป็นความผิดท่ีเยาวชนมีการกระท า
มากท่ีสุด รองลงมาคือความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์
 จากสถิติดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ปัจจุบนัเด็กและเยาวชนกระท าความผิดเป็นจ านวนมาก
เช่นเดียวกบัผูใ้หญ่ ท าใหเ้กิดความหวัน่วติกวา่ เด็กและเยาวชนเหล่าน้ีอาจจะกลายเป็นผูส้ร้างปัญหา
ใหก้บัสังคมไทยในอนาคตได ้และจากรายงานของคณะกรรมมาธิการศึกษาและวฒันธรรมวุฒิสภา
พิจารณาศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการพฒันาคุณภาพพบวา่ 

1.  เด็กและเยาวชนเป็นจ านวนมากมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมในการด าเนินชีวิต
ท่ีไม่เหมาะสม เช่น มีการแก่งแยง่ชิงดีชิงเด่นในทางท่ีไม่สมควร เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกวา่
ส่วนร่วม ไม่เช่ือว่าท าดีไดดี้  ท าชัว่ไดช้ัว่  ไม่มีความละอายและขาดการตา้นทานต่อส่ิงย ัว่ยุท่ีชกัจูง
ไปในทางท่ีผดิและชัว่ ไม่มีความยุติธรรม ไม่ซ่ือสัตย ์ไม่รู้จกัพอ ไม่มีน ้ าใจ  เบียดเบียนกนั ขาดการ
ช่วยเหลือเก้ือกลูกนัและมีค่านิยมทางวตัถุ  ฟุ้งเฟ้ือ 

2.  เด็กและเยาวชนส่วนหน่ึงยงัมีลกัษณะนิสัยและบุคลิกภาพไม่ดี มีจิตใจไม่เขม้แข็ง 
ขาดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  ไม่มีเหตุผล ขาดระเบียบวินัยและความสามคัคี ไม่มีความอดทน           
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ไม่ประหยดัและออม  ขาดความมุ่งมัน่จริงจงัในการท างาน ขาดส านึกในสิทธิหน้าท่ีและความ
รับผดิชอบท่ีมีต่อสังคม 

3.  เด็กและเยาวชนยังมีความรู้พื้นฐานด้านการเมืองการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยไม่มากเท่าท่ีควร  ยงัไม่รู้หลกัการและการเป็นนกัประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริงกล่าวคือ 
ยงัไม่รู้จกัการใชเ้หตุผล  การรับฟังความคิดเห็นและเคารพสิทธิของผูอ่ื้นและการแสดงออกโดยไม่
กา้วร้าว ซ่ึงส่งผลไปถึงการขาดความรับผิดชอบในพฤติกรรมกรรมทางการเมือง ดงัจะเห็นไดจ้าก
การท่ีเยาวชนไม่เห็นความส าคญัของการรับรู้และเขา้มามีส่วนร่วมในการกิจกรรมการเมืองในทุก
ระดบัของประเทศเท่าท่ีควร 

และนอกจากน้ีรายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ืองการวิจัยการพัฒนาระบบ
พฤติกรรมไทยกลุ่มพฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีและกลุ่มพฤติกรรมประชาธิปไตย พบว่าประเทศ
ไทยก าลงัเผชิญปัญหาท่ีส าคญั 2 ประการ3 คือ 

1.  ปัญหาเก่ียวกับการเป็นพลเมืองดีคือ  การท่ีประชาชนบางส่วนไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของสังคม  ประชาชนบางส่วนไม่ปฏิบติัตามหลกัธรรมของศาสนาและประชาชน
บางส่วนไม่รักษาสาธารณสมบติั 

2.  ปัญหาเก่ียวกบัประชาธิปไตย คือ การท่ีประชาชนบางส่วนไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ประชาชนบางส่วนขาดศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและขาดประชาธิปไตยใน
ครอบครัวและโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในองคก์รซ่ึงมีลกัษณะเป็นเผด็จการ 

ปัจจุบนัการจดัการเรียนการสอนยงัไม่สามารถพฒันาผูเ้รียนให้เป็นพลเมืองดีไดต้าม
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ซ่ึงน่าจะเป็นเพราะมีขอ้จ ากดัอยูห่ลายประการคือ 

1.  ค  าว่าพลเมืองดียงัขาดความชัดเจนว่า “ดี” อย่างไร และการกระท าอย่างไรจึงจะ
เรียกวา่ “พลเมืองดี”  แมแ้ต่ครูผูส้อนเองก็ยงัมีความเขา้ใจสับสนและไม่สามารถจ าแนกพฤติกรรม
ความเป็นพลเมืองดีได ้

2.  ความเขา้ใจความหมายและการแปลความค าวา่ “พลเมืองดี” ถูกตอ้งมากนอ้ยเพียงใด 
ถา้ครูแปลความหมายความเป็นพลเมืองดีผิดจากความตอ้งการของสังคม และชาติแลว้ก็จะน าไป

                                                 
3
 คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวจิยัและพฒันาระบบพฤติกรรมไทย, รำยงำนกำร

สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเร่ืองกำรวจัิยกำรพัฒนำระบบพฤติกรรมไทยกลุ่มพฤติกรรมกำรเป็นพลเมือง

ดีและกลุ่มพฤติกรรมประชำธิปไตย (กรุงเทพฯ:ส านกังานคณะกรรมการการวจิยัแห่งชาติ, 2550), 

43-44. 
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สอนเด็กตามท่ีเขา้ใจซ่ึงจะก่อให้เกิดความผิดพลาดไม่ตรงกบัความตอ้งการของสังคมเพราะครูมี
อิทธิพลต่อเด็กทั้งทางตรงและทางออ้ม 

3.  เน้ือหาท่ีจะน ามาสอนเพื่อปลูกฝังให้เด็กเป็นพลเมืองดี ควรจะมีอะไรบ้างและมี
ขอบข่ายกวา้งขวางเพียงใดในแต่ละระดบัชั้นและควรใชเ้กณฑอ์ะไรในการคดัเลือกเน้ือหาเหล่าน้ี 

4.  การปลูกฝังค่านิยม ความเช่ือ ทศันคติท่ีก่อให้เกิดความคงทนต่อลกัษณะความเป็น
พลเมืองดีอนัพึงปรารถนาของสังคมใหอ้ยูใ่นตวัเด็ก ยงัขาดวธีิการท่ีเหมาะสม 

5.  ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อความเป็นพลเมืองดียงัไม่ส่งเสริมการปลูกฝังความเป็น
พลเมืองดี 

6.  เกณฑใ์นการวดัการกระท าหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกซ่ึงความเป็นพลเมืองดียงัขาด
เกณฑ์ในการวดัพฤติกรรมการได้อย่างเท่ียงตรง  เป็นท่ีน่าสังเกตว่าในประเทศต่างๆ ท่ีประสบ
ความส าเร็จในการจดัการศึกษาและพฒันาประเทศ ลว้นแต่ให้ความส าคญัต่อการจดัการเรียนการ
สอนพลเมืองศึกษา เช่น สหรัฐอเมริกา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน อิสราเอล อิตาลี ญ่ีปุ่น  
ฟินแลนด์  เป็นตน้ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกามีการต่ืนตวัและหันมาให้ความสนใจเก่ียวกบัพลเมือง
ศึกษากนัมาก ทั้งน้ีเพราะหลายทศวรรษท่ีผ่านมาสหรัฐอเมริกาตอ้งประสบความล้มเหลวในการ
ปลูกฝังให้เด็กเป็นพลเมืองดีมาโดยตลอด และจากการวิจยัพบวา่เด็กอเมริกนัขาดความรับผิดชอบ
โดยใหเ้หตุผลวา่การท่ีเด็กอเมริกนัขาดความความรับผดิชอบในฐานะพลเมืองดีมี 4 ประการ คือ4 

1.  ขาดเวลา โดยนักเรียนให้เหตุผลว่าพวกเขาต้องการเรียนให้ได้คะแนนสูง ต้อง
ท างานหลงัเลิกเรียน และตอ้งช่วยเหลือครอบครัวจึงท าใหไ้ม่มีเวลา 

2.  ขาดแบบอย่างจากพ่อแม่ เพราะพ่อแม่ไม่มีเวลาท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
ต่างๆในชุมชนจึงท าใหเ้ด็กๆ ไม่ไดเ้ห็นแบบอยา่งท่ีดีในการช่วยเหลือสังคม 

3.  เด็กอเมริกนัไม่เขา้ใจหนา้ท่ีพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย พวกเขาเขา้ใจเก่ียวกบั
สิทธิส่วนบุคคลและเสรีภาพไม่ใส่ใจเก่ียวกบัหนา้ท่ี 

4.  เด็กอเมริกนัส่วนใหญ่ขาดความเล่ือมใสในสถาบนัการปกครอง ปัญหาเหล่าน้ีท าให้
รัฐบาลอเมริกาตระหนกัถึงความส าคญัของการเรียนการสอนพลเมืองศึกษาทั้งน้ีเพราะความส าคญั
ของความเป็นพลเมืองดีมีผลต่อปัญหาของสังคม ถา้ประชาชนมีความรับผิดชอบและมีทศันคติท่ีดี
ต่อความเป็นพลเมืองดีแลว้ปัญหาของสังคมก็จะนอ้ยลง หรืออาจจะไม่เกิดปัญหาเลยก็ได ้นอกจากน้ี

                                                 

 4 L. T. Davis, “Motive and  motivation: social context, civic orientation, and political 

behavior” (Dissertation , Ph.d. Political science, The University of Chicago, 2005): 55. 
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ยงัเช่ือวา่พลเมืองศึกษาไม่เพียงแต่ช่วยเตรียมเด็กส าหรับการเป็นผูใ้หญ่ในอนาคตแต่ยงัคงช่วยท าให้
เด็กๆ เป็นพลเมืองดีตั้งแต่ในวยัเด็ก 

นอกจากน้ี ผลการจดัอนัดบัการศึกษาขององค์กรระหว่างประเทศซ่ึงมีช่ือเสียงเป็นท่ี
ยอมรับของทัว่โลก คือ  World Economic Forum – WEF เม่ือปลายเดือนสิงหาคม 2556  ไดจ้ดั
อันดับการศึกษาของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ปรากฏว่าประเทศไทยถูกจัดอันดับคุณภาพของ
การศึกษาระดบัประถม อยูใ่นล าดบัท่ี 86 ภาพรวมของคุณภาพการศึกษา อยูใ่นอนัดบัท่ี 78  และเม่ือ
เปรียบเทียบกบัประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียนด้วยกนั ประเทศไทยก็ติดอนัดบัร้ังทา้ยอยู่ใน
ล าดบัท่ี 8  จากสถิติดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่คุณภาพการศึกษาของไทยยงัไม่ดีนกั จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมี
การพฒันาการศึกษาเพื่อใหก้ารศึกษาไทยสามารถสร้างพลเมืองของประเทศท่ีมีคุณภาพ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน นิยามค าว่าพลเมือง หมายถึงชาวเมือง ชาว
ประเทศ  ประชาชน ซ่ึงมาจากค าว่า พละ ซ่ึงหมายถึง ก าลงั กบัค าว่า เมือง ซ่ึงหมายถึงประเทศ 
บา้นเมือง ซ่ึงรวมความหมาย จ าหมายถึง ผูท่ี้เป็นก าลงัของบา้นเมืองหรือประเทศ ดงันั้นประเทศใด
ท่ีมีพลเมืองท่ีดีมีคุณภาพจะท าให ้ประเทศนั้นมีความเจริญกา้วหนา้และเขม้แขง็   

ทุกประเทศในโลกน้ีลว้นตอ้งการให้ประชาชนของตนเองมีความเป็นพลเมืองท่ีดี ซ่ึง
จะท าให้ประเทศนั้นๆสามารถด ารงอยู่ได้ และประชาชนในประเทศนั้นๆเองก็มีความสุข อนัจะ
ส่งผลถึงสภาพเศรษฐกิจของประเทศท่ีจะเจริญรุดหน้า ทั้งน้ีเองนิยามค าวา่พลเมืองท่ีดี ไวม้ากมาย
หลายค าเช่น  

สมพงษ์ เกษมสินและจรูญ สุภาพ5 กล่าวว่า พลเมืองท่ีดี หมายถึง การปฏิบติัตนเป็น
พลเมืองท่ีมีคุณภาพ ในระบอบประชาธิปไตย เช่นการแสวงหาความรู้ ไม่ละเมิดกฎหมาย มีส่วน
ร่วมในการท านุบ ารุงประเทศ เขา้ร่วมในกิจการต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

The Report of the Advisory Group on Citizenship (QCA 1998) โดย Professor 
Bernard Crick 6ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของค าวา่ พลเมืองท่ีดีโดยเนน้ความส าคญัท่ีประชาธิปไตยยุค
ใหม่ ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ 

1.  ตอ้งมีความรับผดิชอบต่อสังคมและศีลธรรม 
2.  ตอ้งมีส่วนร่วมกบักิจกรรมของชุมชน 
3.  ตอ้งมีความรู้ในเร่ืองการเมือง 

                                                 
5สมพงษ ์เกษมสินแและจรุญ สุภาพ, สังคมไทย (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพาณิชย,์ 2520), 

20.  
 

6
 อุทยั หิรัญโต, กำรปกครองท้องถิ่น (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2523), 15. 
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ผูเ้ช่ียวชาญของ HKEID ไดใ้ห้ขอ้สรุปว่าพลเมืองท่ีเหมาะกบัสังคมในศตวรรษท่ี 21 
ควรมีลกัษณะดงัน้ี 

1. มีความสามารถท่ีมองปัญหาและแกปั้ญหาไดใ้นฐานะของคนในสังคมโลกาภิวตัน์ 
2.  มีความสามารถท่ีจะท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และมีความรับผดิชอบหนา้ท่ีและบทบาท

ของตนเอง 
3.  มีความสามารถท่ีจะเขา้ใจ ยอมรับ และอดทนต่อความแตกต่างทางวฒันธรรม 
4.  มีความสามารถท่ีคิดในลกัษณะวพิากษว์จิารณ์ (Critical Way) และคิดอยา่งเป็น

ระบบ 
5.  มีเจตนารมณ์ท่ีจะแกปั้ญหาความขดัแยง้ใดๆ ดว้ยสันติวิธี 
6.  มีเจตนารมณ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงวถีิชีวติและอุปนิสัยการบริโภคใหเ้อ้ือต่อการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม 
7.  มีความสามารถท่ีจะรับรู้และปกป้องสิทธิของมนุษยชาติ สิทธิสตรีและสิทธิของชน

กลุ่มนอ้ย 
8. มีเจตนารมณ์และสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองทั้งในระดบัชุมชน ระดบัชาติ 

และระดบันานาชาติจากลกัษณะทั้ง 8 ประการ แสดงให้เห็นความตอ้งการลกัษณะท่ีพึงปรารถนา
ของคนในยคุศตวรรษท่ี 21 วา่ลกัษณะท่ีส าคญั มิใช่เพียงความรู้ และรู้ขอ้มูลข่าวสารเท่านั้น แต่รวม
ไปถึงทศันคติ ค่านิยม ความไวในการรับรู้ปัญหาและการเปล่ียนแปลงตลอดจนมีความสามารถท่ีจะ
ลงมือปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีหลกัการ 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553  ระบุนิยามของการศึกษา ใน
มาตรา 4 วรรคแรกวา่  “การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของ
บุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การ
สร้างสรรคจ์รรโลงความกา้วหนา้ทางวชิาการ การสร้างองคค์วามรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้ม 
สังคม การเรียนรู้และปัจจยัเก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต  และใน หมวด 1   
มาตรา 6  ระบุวา่ การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  และในมาตรา 9  เร่ืองการจดัระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจดั
การศึกษา ใหย้ดึหลกัดงัน้ี7  

1.  มีเอกภาพดา้นนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบติั  

                                                 
7 เร่ืองเดียวกนั. 
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2. มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

ตามท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 ไดก้ าหนดหลกัการจดัระบบ โครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษาให้ยึดหลกัการ
กระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษาและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สามารถจดัการศึกษาในระดบัใดระดบัหน่ึงตามความพร้อม ความ
เหมาะสม และความตอ้งการภายในทอ้งถ่ิน ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดหลกัเกณฑ์และ
วิธีการประเมินความพร้อมในการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยกระทรวงมี
หนา้ท่ีในการประสานส่งเสริมให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถจดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบั
นโยบายและไดม้าตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา ทั้งการร่วมบริจาคทรัพยสิ์นและทรัพยากรอ่ืนๆ แก่สถานศึกษาไดต้ามความเหมาะสม
และความจ าเป็น เพื่อให้การจดัการศึกษามีคุณภาพเกิดประสิทธิภาพและสามารถจดัการศึกษาท่ี
ตอบสนองต่อความตอ้งการของทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง 
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินถือเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีมีหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของรัฐบาล
ท่ีมอบหนา้ท่ีใหป้ระชาชน ในทอ้งถ่ินใดทอ้งถ่ินหน่ึงในการจดัการปกครองและด าเนินการบางอยา่ง
ตามอ านาจหน้าท่ีท่ีไดก้  าหนดไว ้โดยท่ีให้ด าเนินการกนัเอง เพื่อบ าบดัความตอ้งการของตน การ
บริหารงานของทอ้งถ่ินมีการจดัเป็นองคก์ร มีเจา้หนา้ท่ีซ่ึงประชาชนเลือกมาทั้งหมดหรือบางส่วน 
ทั้งน้ีมีความอิสระในการบริหารงาน แต่รัฐบาลตอ้งควบคุมดว้ยวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสม จะ
ปราศจากการควบคุมมิได้8 
 องค์กรปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย แบ่งเป็นรูปแบบต่ำงๆประกอบด้วย 
 1.  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มีจ  านวนทั้งส้ิน 76 แห่ง 
 2.  เทศบาล  มีจ  านวนทั้งส้ิน 2,441 แห่ง ซ่ึงแบ่งเป็นขนาดต่างๆ คือ  
   2.1 เทศบาลนคร มีจ านวน 30 แห่ง 
   2.2 เทศบาลเมือง มีจ านวน 178 แห่ง  
   2.3 เทศบาลต าบล มีจ านวนทั้งส้ิน 2,233 แห่ง 
 3. องคก์ารบริหารส่วนต าบล มีจ  านวนทั้งส้ิน  5,334 แห่ง 
 4. องคก์รปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา 2 แห่ง 

                                                 
8เร่ืองเดียวกนั 
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    รวมทั้งส้ิน 7,853 แห่ง แต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะมีระเบียบและกฎหมายท่ี
ระบุไวช้ัดเจนถึงภารกิจท่ีสามารถด าเนินการไดท้ั้งในแง่สาธารณูปโภค หรือการศึกษา ในด้าน
การศึกษา ภารกิจและ อ านาจหน้าท่ีของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ี
ส่งเสริมและสนบัสนุนให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดจ้ดัให้มีการจดัการศึกษาให้เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลภายใตร้ะบบการประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อใชเ้ป็นหลกัในการ
เทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมก ากบัและดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกนั
คุณภาพการศึกษา  

จะเห็นว่าภารกิจขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีได้รับการถ่ายโอนมาจากรัฐบาล
โดยมีการโอนทั้งภารกิจต่างๆทางด้านการศึกษา งบประมาณ บุคลากรและอ่ืนๆ ท าให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีผลอยา่งมากในความรับผิดชอบดา้นการศึกษา ในปัจจุบนัการจดัการศึกษา
ของทอ้งถ่ิน ถือวา่มีความกา้วหน้าไปมาก ซ่ึงในการจดัการศึกษาทอ้งถ่ินในปัจจุบนัถือว่ามีจ  านวน
ไม่น้อยท่ีบริหารจดัการไดดี้ แต่ในขณะเดียวกนัก็ยงัพบว่ามีทอ้งถ่ินอีกจ านวนไม่น้อยท่ียงับริหาร
จดัการได้ไม่ดี ซ่ึงมีสาเหตุหลายๆ ประการเช่น ผูบ้ริหารไม่ให้ความสนใจหรือขาดความรู้ความ
เขา้ใจในเร่ืองของการจดัการศึกษา ไม่เห็นความส าคญัของการศึกษา บุคลากรทางการศึกษามีไม่
เพียงพอ ขาดแคลนงบประมาณหรือขาดการสนบัสนุนจากส่วนกลางในองคก์รปกครองทอ้งถ่ินบาง
แห่งท่ีมีงบประมาณน้อย  หรือแมแ้ต่ประชาชนในพื้นท่ีท่ีไม่ให้ความสนใจเอง การบริหารและการ
จดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินไดด้ าเนินการพฒันา
ระบบการบริหารการศึกษาเพื่อรองรับ การจดัการศึกษาให้สามารถจดัการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งการจดัโครงสร้างการบริหารจดัการศึกษาของ อปท.การจดัระบบบริหารงาน
บุคคล การบริหารงานวชิาการ การบริหารงบประมาณและการบริหารทัว่ไป 

จากปัญหาวิจยัท่ีไดก้ล่าวมาพบวา่ การจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
ความน่าสนใจท่ีควรศึกษาเพราะแนวโน้มของการถ่ายโอนภารกิจในด้านต่างๆจากส่วนกลาง
โดยเฉพาะดา้นการศึกษาจะมีมากข้ึนโดยละดบั และสภาพสังคมไทยเองตอ้งเผชิญกบักระแสการ
เปล่ียนแปลงในหลายดา้น โดยเฉพาะดา้นเศรษฐกิจและสังคม การท่ีประเทศไทยจะตอ้งรับการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงการศึกษาจะเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการรองรับส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนดงักล่าว 
ซ่ึงในการวจิยัเร่ืองแนวปฏิบติัในการบริหารจดัการปัจจยัการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของ
ผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลเมือง จะท าให้ทราบถึงปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง สภาพปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในปัจจุบนัของการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินความถึงความสัมพนัธ์ของส่ิง
ต่างๆอนัจะน าไปซ่ึงการแกไ้ขและปรับปรุงระบบการบริหารการศึกษาทอ้งถ่ินต่อไป 
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2.   วตัถุประสงค์กำรวจัิย 
 1. เพื่อทราบปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล   
 2. เพื่อทราบแนวปฏิบติัในการบริหารจดัการเพื่อสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง
ของผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล 
 
3.  ข้อค ำถำมกำรวจัิย  
 1.  ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 
ประกอบดว้ยปัจจยัใดบา้ง 

2.  แนวปฏิบติัในการบริหารจดัการเพื่อสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน
ในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลควรมีแนวปฏิบติัอยา่งไร 
 
4.  สมมุติฐำนของกำรวจัิย 

1.  ปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลเป็นพหุ
ปัจจยั 

2.  แนวปฏิบติัในการบริหารจดัการเพื่อสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน
ในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบติัหลากหลายแนวทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

13 

กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 

แนวคิดเก่ียวกบั
การบริหาร
การศึกษา 

 
 

ปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง
ของผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดั

เทศบาล 

กฎหมำยและนโยบำยทีเ่กีย่วข้อง 
- พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2545  
- มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
- แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10  (พ.ศ. 2550  – 2554) 
- แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ.2552 – 2559) 
- ยทุธศาสตร์พฒันาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง พ.ศ. 2553 – 2561 

 

แนวคิดเก่ียวกบั
พลเมืองศึกษา 

เอกสาร ต ารา 
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวคิดเก่ียวกบั
การจดัการศึกษา
ขององคก์ร
ปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 
 

ความคิดเห็นของ
ผูท้รงคุณวุฒิ/
ผูเ้ช่ียวชาญ
(สัมภาษณ์) 

 



 

 

14 

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 พลเมือง หมายถึง ประชาชน ชาวเมือง  ชาวประเทศ ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นท่ีใดท่ีหน่ึงรวมกนั 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หมายถึงหน่วยการปกครองซ่ึงรัฐได้จัดตั้ งข้ึนและมี
อ านาจในการปกครองตนเอง (Autonomy) มีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) และตอ้งมีองคก์รท่ี
จ าเป็นในการปกครอง (Necessary Organization) เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีให้สมความมุ่งหมายของการ
ปกครองทอ้งถ่ินนั้นๆ 
   สถำนศึกษำ สังกัดเทศบำลเมือง หมายถึง โรงเรียนท่ีเทศบาลด าเนินการจดัการศึกษา 
ภายใตก้ารดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินในสังกดัเทศบาล 
 กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  หมายถึง การด าเนินกิจกรรมการจดัการศึกษาของสถานศึกษา
โดยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาประสบ
ความส าเร็จในการจดัการศึกษาตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 คุณลักษณะควำมเป็นพลเมืองของผู้เรียน หมายถึง ผูเ้รียนท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ีคือเป็น 
พลเมืองดีของสังคมโลกและเป็นคนดีของประเทศท่ีตนอาศยัอยู่ โดยมีลกัษณะความเป็นพลเมือง
ตามท่ีสากลยอมรับ คือ มีความสามารถใช้วิจารณญาณและคิดเชิงวิพากษ์ เห็นอกเห็นใจ  มีความ
เคารพผูอ่ื้นและเคารพในส่ิงท่ีควรเคารพ  ร่วมมือร่วมใจในการท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้น้อยท่ีสุด เช่ือมัน่ต่อความยุติธรรมและความเสมอภาค เห็นคุณค่าและเคารพในความ 
หลากหลายทางเช้ือชาติและวฒันธรรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและมุ่งมัน่สู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนและเช่ือวา่
มนุษยส์ามารถท าในส่ิงท่ีแตกต่างจากเติมไดก้วา่เดิม 
 แนวปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำร หมายถึง เทคนิค วิธีการด าเนินงานต่างๆ ซ่ึงเป็นขอ้ควร
ปฏิบติัในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามองคป์ระกอบของแนวคิดในการบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
ท่ีมีการด าเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ท่ีท าใหก้ารจดัการปัจจยัประสบความส าเร็จ  
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บทที ่2 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

ในการวจิยัเร่ือง ปัจจยัและแนวปฏิบติัในการบริหารจดัการศึกษาเพื่อสร้างคุณลกัษณะ
ความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งในการก าหนดกรอบ แนวคิดการท าวจิยัในประเด็นส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษา 
  1.1 ความหมายของการบริหาร 
  1.2 ความส าคญัของการบริหาร 
  1.3 บทบาทหนา้ท่ี ความรับผดิชอบของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
  1.4 การบริหารสถานศึกษาตน้แบบ 
2. แนวคิดเร่ืองการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นพลเมืองดีในระบบการศึกษาไทย

 2.1 การศึกษาไทยกบัการพฒันาความเป็นพลเมืองในยคุเร่ิมตน้ 
 2.2 การศึกษาความเป็นพลเมือง 
 2.3 คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องความเป็นพลเมือง 

 2.3 กระบวนการเรียนการสอนบนฐานคิดแบบองคร์วมและบูรณา 
 2.4 ลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารท่ีเหมาะกบัการเรียนรู้เพื่อพฒันาความเป็น
พลเมือง 
 2.5 ลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูท่ีเหมาะกบัการเรียนรู้เพื่อพฒันาความเป็นพลเมืองดี 
  2.6 ลกัษณะกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นพลเมืองดี 
  2.7 ลกัษณะความเป็นพลเมืองท่ีพึงประสงคข์องเยาวชน 

 

1. แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารสถานศึกษา 
หลังจากได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการบริหารการศึกษาของประเทศไทย
ซ่ึงผูบ้ริหาร เป็นผูมี้บทบาทท่ีส าคญัในการเปล่ียนแปลงขององคก์รไปสู่ความส าเร็จ หรือลม้เหลว
ดังจะ เห็นได้ จากการบริหารงานในสถานศึกษาทุกระดับของกระทรวง ศึกษา ธิการ 
กรุงเทพมหานครและองค์กร ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ล้วนมีผลมาจากผูบ้ริหารในองค์กรเหล่านั้น
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ทั้งส้ิน สถานศึกษาและองคก์ร หลายๆแห่ง,ทั้งภาครัฐและเอกชน/และภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม 
พยายามท่ีจะสรรหาผูบ้ริหารท่ีมี ความสามารถสูงในการบริหารจดัการเพื่อให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จ 

ผูบ้ริหารท่ีประสบความส าเร็จจะตอ้งใชท้กัษะทางการบริหารและแสดงบทบาทหนา้ท่ี 
ให้สอดคลอ้งกบัการเป็นผูบ้ริหารกบัระดบัการเป็นผูบ้ริหารของตนเอง ซ่ึงมี 3 ระดบัคือ ระดบัตน้ 
ระดบักลาง และระดบัสูง ซ่ึงแต่ละระดบัจะมีความสัมพนัธ์กนักบัทกัษะทางการบริหาร ผูบ้ริหาร 
จะตอ้งเขา้ใจสภาพแวดลอ้มขององค์กร คือ สภาพแวดลอ้มภายใน สภาพแวดลอ้มภายนอก และ 
การมีจริยธรรมทางการบริหาร 

1.1 ความหมายของการบริหาร 
 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติมี 2 ความหมาย คือ ผูบ้ริหารการศึกษา 
หมายถึง บุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาตั้งแต่ระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษาข้ึนไป และส าหรับ ผู ้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบ            
การบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาแต่ละแห่งทั้งของรัฐและเอกชนการบริหารเป็นกระบวนการ
ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดหมายองค์กร โดยอาศยัหน้าท่ีทางการบริหารท่ีส าคญัคือ การวางแผน 
(Planning) การจดัองค์การ (Organizing) การน า (Leading) และการควบคุม (Controlling) กรณี
หนา้ท่ีทางการบริหารน้ี นกัทฤษฎี บางท่านอาจจ าแนกแตกต่างกนั เช่น จ าแนกเป็น 5 หนา้ท่ี คือ การ
วางแผนการจดัองคก์าร การสั่งการการประสานงาน และการควบคุม หรือ จ าแนกเป็น 7 หนา้ท่ี คือ 
การวางแผน การจัดองค์กร การจัด บุคลากร การสั่งการ การประสานงาน การรายงาน และ
การงบประมาณ (POSDCORB) 

 ความหมายของการบริหาร ได้มีผู ้ให้ความหมายไว้แตกต่างกันหลายท่าน 
ดงัต่อไปน้ี การบริหารคือการท าให้งานต่างๆ ลุล่วงโดยอาศยัคนอ่ืนเป็นผูน้ า และเป็นกระบวนการ
ท่ีประกอบดว้ยการวางแผน การจดัองคก์าร การกระตุน้และการ ควบคุม ซ่ึงจะน าไปสู่การพิจารณา
และจดัการกบับุคคลและทรัพยากรให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์รวมทั้งเป็นกระบวนการบูรณาการ
ขั้นพื้นฐานในการจดักิจกรรมขององคก์ารท่ีปฏิบติัอยูเ่ป็นประจ า (McFarland, 1974) และจะท าให้
วตัถุประสงคป์ระสบความส าเร็จโดยผา่นทางบุคคลและการใช ้ทรัพยากรอ่ืน รวมถึงองคป์ระกอบ
ของการบริหาร อนัได้แก่ การก าหนดวตัถุประสงค์ การวางแผน การจดัองค์การ การก าหนด
นโยบาย การบริการ และการควบคุม (Dejon, 1978: 4) และยงัหมายถึง การวางแผน การจดัองคก์ร 
การบริหารบุคคล การอ านวยการ การควบคุม นวตักรรม และการเป็นตวแทน  
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 1.2 ความส าคัญของการบริหาร 
Schien  and  Gulick (n.d.)1 ไดก้ล่าวไวว้า่การบริหารเป็นวิชาชีพ และศาสตร์แขนง

หน่ึง ด้วยเหตุผลท่ีว่าเป็นผูท้  าการตดัสินใจบนพื้นฐาน ของหลกัการทัว่ไป และวิชาการบริหาร 
ช้ีให้เห็นวา่ตอ้งมีหลกัการบริหารท่ีไวว้างใจได ้โดยแสดง ให้เห็นผลของความส าเร็จในมาตรฐาน
ของผลการปฏิบติังานท่ีมีเป้าหมายเฉพาะอย่างใดอย่างหน่ึง และผูบ้ริหารตอ้งรู้วา่จะกระท าอะไร
ภายใตส้ถานการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง และสามารถคาดคะเนถึง ผลลพัธ์ของการกระท านั้นได ้

สมพงศ์  เกษมสิน2 ไดก้ล่าวถึง การบริหารมีความส าคญัและเติบโตมาพร้อมกบั
การด ารงชีพของมนุษย ์และช่วยให้มนุษยด์ ารงชีพอยู่ร่วมกนัไดอ้ยา่งสงบสุข จ านวน ประชากรท่ี
เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วส่งผลให้องคก์รต่างๆ ตอ้งขยายงานดา้นการบริหารให้กวา้งขวาง ยิ่งข้ึน อีกทั้ง
เป็นเคร่ืองบ่งช้ีให้ทราบถึงความเจริญกา้วหนา้ของสังคมและวิทยาการ (Technology) ในดา้นต่างๆ 
ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และการบริหารยงัเป็นวิธีการท่ีส าคญัท่ีจะน า สังคมไปลู่
ความเจริญกา้วหน้า และจะช่วยช้ีให้ทราบถึงแนวโน้มของความเจริญ และความเส่ือม ในอนาคต 
ความส าเร็จของการบริหารจึงข้ึนอยู่กับป้จจยัแวดล้อมทางสังคมและวฒันธรรมทาง การเมือง 
(Political Sociocultural Factor Environment) รวมทงัการมลกัษณะตอ้งใชก้ารวินิจฉยัสังการ เป็น
เคร่ืองมือแสดงให้ทราบถึงความสามารถของนกับริหาร และความเจริญเติบโตของการบริหาร ดงั
จะเห็นไดว้่า ชีวิตประจ าวนัของมนุษยแ์มแ้ต่ในครอบครัวหรือในองค์การ ย่อมมีส่วนเก่ียวพนักนั 
การบริหารอยู่เสมอ ดงันั้นการบริหารจึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจและจ าเป็นต่อการด ารงชีพ อย่างชาญ
ฉลาด 

 สรุปได้ว่า ความส าคญัของการบริหารท่ีกล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ พอสรุปได้ว่า การ
บริหาร เป็นทั้งศาสตร์และศิลปี ซ่ึงเป็นวิชาชีพในการรวมกลุ่มบุคคลต่างๆ เขา้ไวด้้วยกนั โดย
ก าหนด แนวทางในการพฒันาสังคมใหมี้ความเจริญกา้วหนา้และสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงใน
ดา้น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และประชากรของประเทศนั้นๆ 

 จากการศึกษาของ พบวา่ ผูบ้ริหารส่วนใหญ่ จะแสดงบทบาทออกมา 10 บทบาท
ยอ่ย ซ่ึงรวมกนัได ้3 กลุ่ม คือ 

1. กลุ่มบทบาทเชิงสัมพนัธ์บุคคล (Interpersonal Roles) เกิดข้ึนจาก อ านาจและ 

                                                 
1สมยศ นาวีการ, ความส าเร็จทางการบริหาร (Managerial Achievement) (กรุงเทพฯ:  

บรรณกิจ, 2546). 23 
2สมพงศ ์เกษมสิน, การบริหาร, พิมพค์ร้ังท่ี 6 (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2526), 4. 
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สถานะต าแหน่งแบบทางการ ประกอบดว้ย 1) บทบาทเป็นสัญลกัษณ์ขององค์กร (Symbolic of 
Figurehead) เป็นการปฏิบติัตามร^เบียบแบบแผนประเพณี หรือพิธีการขององคก์าร 2) บทบาทเป็น 
ผูน้ าองค์การ (Leader) มุ่งการอ านวยการ การจูงใจ การติดต่อส่ือสาร และการควบคุมเพื่อให ้      
การ ด าเนินงานเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้3) บทบาทเป็นผูส้ร้างความสัมพนัธ์ (Liaison) กบั
บุคคล หรือกลุ่มบุคคลภายนอกองคก์ารเพื่อให ้!ดข้อ้มูลท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์าร 

2. กลุ่มบทบาทเชิงสารสนเทศ (Informational Roles) เป็นบทบาทท่ีท าให้
ผูบ้ริหารเป็น ศูนยก์ลางของขอ้มูลข่าวสารทั้งในฐานะผูรั้บและผูส่้งประกอบดว้ย 1) บทบาทเป็นผู ้
ก  ากบั ติดตามผล (Monitor) ให้ไดข้อ้มูลข่าวสารทิ้ง ชากภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อองคก์ารบทบาทเป็นผูเ้ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร (Dissemination) ท่ีไดรั้บจากภายในและภายนอก
แก่บุคากร ในองคก์าร 3) บทบาทเป็นผูป้ระชาสัมพนัธ์ (Spokesperson) เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของ
องคก์ารต่อ บุคคลภายนอกองคก์าร 

3. กลุ่มบทบาทเชิงตดัสินใจ (Decisional roles) เป็นบทบาทท่ีท าให้ผูบ้ริหาร 
“เป็นนกั ตดัสินใจ” (Decisional  Maker) อนัสืบเน่ืองจากบทบาทสองกลุ่มแรก ประกอบดว้ย         
1) บทบาทเป็น ผูป้ระกอบการ (Entrepreneur) มุ่งการริเร่ิมสร้างสรรคใ์หเ้กิดส่ิงใหม่ๆในองคก์ารอยู่
เสมอ  2) บทบาท เป็นผูข้จดัส่ิงก่อกวน (Disturbance Handler) โดยแลป้้ญหาเม่ือองค์การเผชิญ
ส่ิงรบกวนท่ีไม่คาดหวงั อยา่งฉบัไวแต่ไดผ้ล 3) บทบาทเป็นผูจ้ดัสรรทรัพยากร (Allocator) ให้แก่
ส่วนต่างๆ ในองคก์าร และ 4) บทบาทเป็นนกัเจรจาต่อรอง (Negotiator) กบับุคคลหรือองคก์ารอ่ืน
เพื่อใหไ้ดส่ิ้งท่ีเป็นประโยชน์ ต่อองคก์ารส าหรับการจ าแนกกลุ่มบทบาทต่างๆ 

 กล่าวโดยสรุป การบริหารเป็นกระบวนการด าเนินงานให้บรรลุจุดหมายของ
องคก์าร โดยอาศยัหนา้ท่ีหลกัทางการบริหาร 4 ประการ ไดแ้ก่ การจดัองคก์าร การน า การควบคุม 
กระบวนการดงักล่าว มีผูบ้ริหาร ผูรั้บผิดชอบ ท าให้การปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ มี
ประสิทธิผล โดยมีผูบ้ริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ซ่ึงในแต่ละระดับจะมีความ 
เก่ียวพนักนัทางการบริหาร ทั้งบทบาทและหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนั ผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถจะตอ้งใช ้
ทกัษะทางการบริหารและแสดงบทบาทหนา้ท่ีให้สอดคล้องกบัการเป็นผูบ้ริหารในระดบัท่ีตนเอง 
รับผิดชอบอยู ่และผูบ้ริหารตอ้งเขา้ใจสภาพแวดลอ้มขององคก์าร ทั้งสภาพแวดลอ้มภายนอกและ 
สภาพแวดล้อมภายในและมีจริยธรรมในการบริหาร3 ความส าเร็จในการบริหารและการจัด
การศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีจะท าให้การบริหารบรรลุผลตามแนวการปฏิรูปการ เรียนรู้ 

                                                 
3 วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหาร หลักการ ทฤษฎี ประเด็นทางการศึกษาและบท

วเิคราะห์ องค์การทางการศึกษาไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพทิ์พยวสุิทธ์ิ, 2545): 5-6. 
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ควรครอบคลุมองค์ประกอบคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความเป็นมืออาชีพ เป็นผูน้ าทางการ 
เปล่ียนแปลง เขา้ใจงานและกระบวนการบริหารโรงเรียน และแนวทางก าหนดยุทธศาสตร์ในการ 
บริหาร การใชก้ารบริหารโดยเนน้คุณภาพผูเ้รียนใชธ้รรมาภิบาลในการบริหาร การบริหารโดยใช ้
การบริหารฐานโรงเรียนเป็นท่ีตั้ ง (SBM) มีสมรรถภาพท่ีเอ้ือต่อการบริหารโรงเรียนในยุค        
โลกาภิวตัน์4  

 การบริหารและการจดัการศึกษาไดแ้สดงกรอบความคิดในการบริหาร โรงเรียน 
จากการพิจารณาภารกิจหลกัของโรงเรียน จะ!ห็นใดว้า่โรงเรียนมีภารกิจหลกัคือ การจดัการศึกษา
และการบริหาร ซ่ึงตอ้งใช้ทั้งกระบวนการและป้จจยัจึงจะบรรลุผล ส าหรับ กระบวนการจะตอ้ง
อาศยัทั้งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู ผูบ้ริหารตอ้งมีศกัยภาพหลายดา้น จึงจะน าสถานศึกษาไปสู่
ความส าเร็จ5 
 1.3 บทบาทหน้าที ่ความรับผดิชอบของผู้บริหารสถานศึกษา 

บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของผูบ้ริหารการศึกษา และผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มี 2 ดา้นหลกั  คือ 

1. การจดัการศึกษาให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย หลกัการ แนวทาง รูปแบบการ จดั
การศึกษาหลกัสูตรและกระบวนการจดัการเรียนการสอน 

2. การบริหารการศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารท่ีก าหนดไว้ใน 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545โดยเน้น
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของหลายฝ่ายรวมทั้ง บิดา มารดา ผูป้กครอง องคก์รของรัฐและเอกชน 
ตลอดทั้งชมรมสมาคมในสังคม 

 ในการปฏิรูปการศึกษาจ าเป็นตอ้งปรับวิธีคิดในการศึกษา ปรับโครงสร้างการจดั 
การศึกษา และปรับรูปแบบวิธีการเรียนรู้ รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร ทาง
การศึกษา รวมทั้งจดัให้มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีการจดัการศึกษาท่ีเหมาะสมและเพียงพอ ซ่ึง
จะตอ้งใหค้วามส าคญัในการปฏิรูปดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 1) การปฏิรูประบบการศึกษาให้สอดรับ ซ่ึงกนั
และกัน ทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศยั 2) ปฏิรูปการเรียนรู้ โดยให้ความส าคญัแก' 
หลกัสูตร (หลกัสูตรแกนกลางและหลกัสูตรทอ้งถ่ิน) เน้ือหาสาระ มีการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ 

                                                 
4 ธีระ รุญเจริญ, สู่ความเป็นผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: 

ขา้วฟ่าง, 2549) 39.   
5 เร่ืองเดียวกนั, 42. 
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และกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 3) ปฏิรูปการบริหารและการจดัการศึกษา ทั้งหน่วยงานรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเอกชน โดยเน้นการกระจายอ านาจ 4) ปฏิรูปครู คณาจารยแ์ละ 
บุคลากรทางการศึกษา โดยถือวา่เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพชั้นสูง เนน้มาตรฐานและจรรยาบรรณของ 
วิชาชีพและการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 5) ปฏิรูปทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาเพื่อ
ระดม ทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้เพื่อจดัการศึกษา จดัสรรทรัพยากรให้ถึงผูเ้รียนอย่างเสมอ
ภาคและ เป็นธรรม มีระบบการบริหารทรัพยากรท่ีคล่องตวัอยา่งมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได ้และ
ผลการ ปฏิรูปทั้ง 5 เร่ืองดงักล่าว จะประสบผลตอ้งอาศยัป้จจยั อยา่งนอ้ย 4 ป้จจยั คือ 1) การมีส่วน
ร่วมของ บุคคล กลุ่มบุคคล และสถาบนัต่างๆ ในสังคม 2) มาตรฐานและระบบประกนัคุณภาพ 3) 
การระดม การจดัสรร และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรทุกด้าน การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา และ ได้สรุปสาระท่ีก าหนดไวใ้น พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ เพื่อน าไปสู่การ
ปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงพอสรุปไดด้งัน้ี 1) การปฏิรูปโครงสร้างระบบบริหารการศึกษา 2) ปฏิรูประบบ
บริหารบุคลากร 3) ปฏิรูปการเรียนการสอน 4) การปฏิรูประบบการศึกษา 5) การออกกฎหมายและ
การปรับปรุง แกไ้ขกฎหมายการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง6  
 1.4 การบริหารสถานศึกษาต้นแบบ 

ผลจากการศึกษาการสงเคราะห์รายงานการวิจยัและพฒันารูปแบบการบริหาร ท่ี
ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ของสถานศึกษาตน้แบบในสถานศึกษาระดบัประถมศึกษา จ านวน 10 
โรงเรียน ซ่ึงผูบ้ริหารท่ีบริหารโรงเรียนดังกล่าว คือผูบ้ริหารตน้แบบของสภาการศึกษา รุ่นท่ี 1 ปี 
2544 ซ่ึงลกัษณะส าคญัของรูปแบบเป็นการบริหารสถานศึกษาท่ีส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ จาก
การสังเคราะห์งานวิจยัดงักล่าว จากผลการทดลองรูปแบบการบริหารของสถานศึกษาตน้แบบ7 
พบว่า ผลท่ีเกิดข้ึนกับผู ้บริหาร ผู ้เ รียน ครูผู ้สอน การจัดการเรียนการสอน คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูป้กครองและชุมชน และสถานศึกษา สรุปไดด้งัน้ี 

1. ผูบ้ริหารบริหารจดัการแบบกระจายอ านาจ มีแผนด าเนินงานระยะยาวและ
ระยะ สั้น มีการประเมินตนเอง SAR (Self  Assessment  Report) มีการด าเนินการนิเทศ ติดตาม 
ช่วยเหลือ ครูในลกัษณะของกลัยาณมิตร มีความรู้ความเขา้ใจและเกิดความตระหนกัชดัเจน ในเร่ือง

                                                 
6 เร่ืองเดียวกนั, 43-38. 
7 สมาน อศัวภูมิ, การศึกษาและสังเคราะห์รูปแบบการบริหารสถานศึกษาการพัฒนา

คณะกรรมการสถานศึกษาและสถานศึกษาเครือข่ายของผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ รุ่นที่ 1 
(กรุงเทพฯ:  สกศ. ภาพพิมพ,์ 2549), 257.  
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การ ปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปการเรียนรู้ ไดรั้บประสบการณ์อย่างสูงตามหลกัการบริหาร และ 
หลกัการบริหารอ่ืนๆ รวมทั้งประสบการณ์ในการด าเนินการวิจยัและพฒันาเกิดความรู้ใหม่เก่ียวกบั 
การบริหารจดัการ ตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ีและการใชอ้  านาจให้สอดคลอ้งกบับริบท เกิดเจตคติ 
ท่ีดีต่อวิชาชีพ เกิดความเช่ือมั่นในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล มีระบบบริหารท่ีเอ้ือต่อการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา โดยผูบ้ริหารร่วมวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อมภายนอกภายใน จดัให้มีการส ารวจแหล่งเรียนรู้ จดัท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน ส่งเสริมให้นกัเรียนไดเ้รียนตามความตอ้งการของตนเอง เปิดโอกาสให้ชุมชน ร่วม
ก าหนดวิสัยทศัน่ ผูบ้ริหารมีการปรับเปลยนพฤติกรรมในการบริหาร มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีภาวะ
ผูน้ าและมีความเป็นประชาธิปไตยมากข้ึน มีความรัก ความภาคภูมิใจในสถานศึกษาและ เป็นท่ี
ยอมรับของชุมชน ให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม มีการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการโดยใช ้
โรงเรียนเป็นฐานและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมกันวางแผน การน า 
แนวคิดสู่การปฏิบติั การรบฟ้งความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงาน การตดัสินใจ การร่วมมือกนัท างาน 
การตรวจสอบการด าเนินงาน เพื่อให้การด าเนินงานของโรงเรียนเอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพของ 
นกัเรียน 

2. ผูเ้รียน นกัเรียนเป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุขจากการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนอยู่ในระดบัดี ถึง ดีมาก นกัเรียนมีวินยั ่ประหยดั มีความรับผิดชอบ ต่อส่วนรวม
มากข้ึน รู้จกัสิทธิและหนา้ท่ีของตนเอง รู้จกัช่วยเหลือเก้ือกูล ใชเ้วลาวา่งเป็นประโยชน์ ยอมรับฟ้ง
ความคิดเห็นของกลุ่ม มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีกบัครู มีความคล่องแคล'ว เรียนรู้รู้อย่างมี ความสุขและ
ชอบไปโรงเรียน ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรง การสอนท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนได ้สร้างความคิด 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา มีอิสระในการเลือกกิจกรรมเสริม ตามความถนัดอย่าง
หลากหลายและท างานเป็นทีม ผูเ้รียนได้รับการพฒันาเต็มตามศกัยภาพของแต่ ละบุคคลทั้งดา้น
วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนและชุมชนร่วมกันวางแผนจดักิจกรรม พฒันาผูเ้รียนท่ี
หลากหลายตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชนไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อยา่งเป็นระบบ มีวิจารณญาณ มีวิสัยทศัน์ มีความรู้ และทกัษะพื้นฐาน
ตามหลกัสูตร ผูเ้รียนคน้พบวิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัตนเอง ไดป้ระสบการณ์ ตรงในการเรียนรู้ 
สามารถบูรณาการเช่ือมโยงความรู้กบัชีวติจริงได ้มีจินตนาการ มีความคิด สร้างสรรคใ์นการท างาน 
พฒันารูปแบบการน าเสนอผลงานท่ีหลากหลาย รู้จกัการแกปั้ญหา ดว้ยวิธีต่างๆ อย่างสร้างสรรค์
และมีเหตุผล รู้จกัแสวงหาความรู้และใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบ ต่อการท างานและมุ่งมัน่ใน
การท างานมากข้ึน รู้จกัประเมินตนเองและพฒันาตนเองอยู่เสมอ มีความภาคภูมิใจรักและช่ืนชม
สถานศึกษายิ่งข้ึน มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโรงเรียน ทุกขั้นตอน มีความรู้ความสามารถ
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ตามท่ี หลกัสูตรสถานศึกษาก าหนด มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบั เพื่อนและบุคคลทัว่ไป ผูเ้รียนมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระบอบประชาธิปไตย พฤติกรรมท่ีพึงประสงคเ์ปล่ียนไปในทาง
ท่ีดี มีระเบียบวนิยั เคารพในกติกาของการอยูร่่วมกนั มากข้ึน 

3. ครูผู ้สอน มีจิตวิญาณความเป็นครูตระหนักในบทบาทหน้าท่ีและ เห็น
ความส าคญัในวิชีพมากข้ึน สามารถวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและการจดัการเรียนรู้ เพื่อ
ส่งเสริมศกัยภาพของผูเ้รียน การท าวจิยัในชั้นเรียนเพื่อน าไปปรับปรุงการท างาน มีการ ประเมินผล
การเรียนรู้ของผูเ้รียน ครูมีการพฒันาพฤติกรรมไปในทางท่ีดีข้ึน จดัท าการวิเคราะห์ หลกัสูตร 
ก าหนดการสอน จดัสร้างส่ือและแหล่งเรียนรู้ มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญัอยา่งหลากหลายและจดัท าแผนการสอนแบบบูรณาการ มีการวดัประเมินผล ตามสภาพจริง 
การท าวิจยัในชั้นเรียน มีการท างานเป็นทีม ตั้งแต่การวางแผนการปฏิบติัตามแผน การตรวจสอบ
และประเ£นผลและน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน มีทกัษะทางจิตวิทยาและ เทคนิคการจดัการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัอย่างต่อเน่ือง ได้รับการสนับสนุนส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั ยอมรับการเปล่ียนแปลง ส่ิงใหม่ มีวฒันธรรมการท างาน แบบร่วมมือ
ร่วมใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ พฒันารูปแบบการสอนท่ีสอดคลอ้งกบั ความตอ้งการ
ของผูเ้รียนมากข้ึน สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เต็ม ศกัยภาพ มี
การพฒันาส่ือการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม ทักษะกระบวนการคิดและการแก้ป้ญหา มากข้ึน 
สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการท างานท่ีมุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน มีส่วนร่วมใน การ
บริหารจดัการโรงเรียนทุกขั้นตอน มีขวญัก าลงัใจ ปฏิบติังานอย่างมีความสุขและเต็มใจ มีความ
ผกูพนั สามคัคีร่วมกนัท างานอยา่งเป็นระบบ 

4. คณะกรรมการสถานศึกษา มีคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิและเป็นท่ีปรึกษาทาง 
วชิาการ มีส่วนร่วมในการก าหนดวสิัยทศัน์ เป้าหมายและพนัธกิจ และมีส่วนร่วมในการ นิเทศ อบ
รบ และให้ความรู้ในเร่ืองต่างๆ กบัผูบ้ริหารและครูตลอดเวลา มีส่วนร่วมในการวางแผนและ 
ก าหนดนโยบาย ร่วมตดัสินใจและให้การสนบัสนุนจดัการศึกษา ตระหนกัในบทบาทหน้าท่ีของ 
ตน และให้ความส าคญักบัการจดัการศึกษามากข้ึน ส่งเสริม สนบัสนุนการบริหารและกิจการของ 
สถานศึกษาให้บรรลุตามวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความส าคญัและรู้สึกเป็นเจา้ของ 
สถานศึกษามากข้ึน มีความมุ่งมัน่ตั้งใจท่ีจะส่งเสริมและพฒันาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และ เป็น
ตวัอย่างแก่สถานศึกษาโดยทัว่ไป คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการแก้ป้ญหา และ
พฒันาการศึกษากบัทางโรงเรียนมากข้ึน 

5. ชุมชนและผูป้กครอง คือผูป้กครองและชุมชนมีความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ี 
ของตนมากข้ึน ให้ความร่วมมือช่วยเหลือโรงเรียนทั้งแรงกายแรงใจ ก าลงัทรัพย ์ความคิดและการ 
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ดูแลเอาใจใส่บุตรหลาน ให้การสนบัสนุนดา้นงบประมาณดา้นวสัดุอุปกรณ์ แรงงาน และพฒันา 
แหล่งเรียนรู้ของนกัเรียน เป็นวิทยากรช่วยสอนให้ความรู้แก่นกัเรียนและมีครูภูมิป้ญญาทอ้งถ่ินท่ีมี 
ความรู้ในสาขาต่างๆ มาเป็นวิทยากรช่วยสอน มีความรู้ความเขา้ใจการจดัระบบการศึกษายุคใหม่ 
และเขา้มามีส่วนร่วมสนบัสนุนในการจดัการศึกษา มีผูท้รงคุณวุฒิจากสถาบนัการศึกษาในชุมชน 
มาช่วยเป็นท่ีปรึกษาและท างานวิชาการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการ 
เรียนรู้ในรูปแบบของการเป็นเครือข่ายและในการวดัผลประเมินผลผูเ้รียน เกิดการเรียนรู้โดย 
เครือข่ายผูป้กครอง มีทศันคติท่ีดีต่อโรงเรียน ครู และบุคลากรมากข้ึน มีส่วนร่วมในการแกป้้ญหา 
และพฒันาการศึกษากบัทางโรงเรียนมากข้ึน รับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัโรงเรียน 

6. การเรียนการสอน สถานศึกษามีการพฒันากระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียน 
เป็นส าคญั มีวิธีการท่ีหลากหลายโดยความร่วมมือของชุมชนและทอ้งถ่ิน ครูไดรั้บการพฒันาให้มี 
ความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน ครูเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคลส่งเสริม ให ้
นกัเรียนแกคิด แกท า แกปรับปรุงตนเอง ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ห้องเรียน มีบรรยากาศ
และสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน นกัเรียนกลา้แสดงออก อยา่งสร้างสรรคมี์การ
และเปล่ียนเรียนรู้กระตุน้การคิด การแกท า การใชแ้หล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน การใชเ้ทค Iนโลยีในการ
จดัการเรียนรู้ การบูรณาการและการเช่ือมโยงกบัชีวติประจ าวนั มีการประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 

7. การประกันคุณภาพการศึกษา ผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนท่ีเป็น 
เป้าหมายของรูปแบบด้านคุณภาพผูเ้รียน ด้านกระบวนการ และด้านป้จจยั มีผลประเมินอยู่ใน 
ระดบัดีมาก และสามารถรวมพลงัจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งมาบริหารจดัการรูปแบบบูรณาการ 
จนสามารถส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ตามแนวพระราชบญัญติัการศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มีการประกนัคุณภาพภายใน มีบุคคล 
หลากหลายเช่นคณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครองนกัเรียน ภูมิป้ญญาทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการ 
จดัท าแผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงานและรายงานประจ าปี มีการร่วมมือกนัในการวางแผนการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา มีการจดัท าแผนพฒันาตนเอง ประเมินผลการด าเนินงาน และเขียน 
รายงานผลการปฏิบติังาน (SAR) เพื่อรับการประเมินภายนอก 

8. สถานศึกษา มีโครงสร้างการบริหารจดัการท่ีชดัเจนและมีการปฏิบติัตามแผนท่ี 
วางไว ้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการสถานศึกษาทุกขั้นตอน บุคลากรทุกฝ่ายให ้
การสนับสนุนช่วยเหลือด้านแนวคิด วิธีการปฏิบัติ เงินทุนบุคคล มีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด 
สวยงามและร่มร่ืน มีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนทุกคนทุกเวลาอย่างเต็มศกัยภาพ
และ มีส่ือการเรียนรู้ท่ีทนัสมยั เป็นท่ีช่ืนชมและยอมรับกับชุมชน เป็นแบบอย่างและให้ความ
ช่วยเหลือ แก่ชุมชนและสถานศึกษาอ่ืนๆ มีการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั การ
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จดัท าและ พฒันาหลกัสูตร การจดัหาส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัใน
ทอ้งถ่ิน มีกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้เตม็ศกัยภาพ 
 สรุปไดว้า่ ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารและจดัการศึกษาของ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตน้แบบคือ ศกัยภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษา จะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ เร่ือง
ปฏิรูปการศึกษา มีวสิัยทศัน์กวา้งไกล มีภาวะผูน้ า โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความเป็นผูน้ าทางวิชาการ ใน
เร่ืองหลกัสูตรสถานศึกษาและการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีความเป็นประชาธิปไตย มี
มนุษยสัมพนัธ์กับทุกคน เป็นนักประสานงานท่ีดี บริหารงานนบบมีส่วนร่วม มีความรู้เร่ือง 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการครองตนท่ีดี มีความช่ือสัตย ์และโปร่งใส 
 
2. แนวคิดเร่ืองการจัดการเรียนรู้เพือ่พฒันาผู้เรียนให้เป็นพลเมือง 
  ขา้ไม่ตอ้งการนกัเรียนตวัอย่างท่ีสอบไล่ไดค้ะแนนเกียรตินิยมทุกๆ คร้ังไม่ตอ้งการ
ต าราท่ีเดินไดข้า้อยากไดยุ้วชนท่ีเป็นสุภาพบุรุษ ซ่ือสัตย ์สุจริต มีนิสัยใจคอดี ขา้จะไม่โศกเศร้าเลย 
ถา้เจา้มารายงานวา่ เด็กคนหน่ึงเขียนหนงัสือไม่คล่อง คิดเลขซอ้นไม่เป็นและไม่รู้จกัเรขาคณิต ถา้ขา้
รู้ว่าเด็กคนนั้นไดศึ้กษาพอท่ีจะรู้วา่ความเป็นลูกผูช้ายคืออะไร และข้ีแยคืออะไรขา้ไม่อยากไดย้ิน 
“คนฉลาด” บ่นอีกวา่ “ปัญญาท่วมหวัเอาตวัไม่รอด”ส่ิงท่ีขา้ตอ้งการในโรงเรียนมหาดเล็กหลวงคือ 
ให้การศึกษาเป็นเคร่ืองท าให้เด็กยุวชนท่ีน่ารักเป็นพลเมืองดี ไม่ใช่ท าลายบุคลิกเสียหมด โดย
บรรทุกระบบต่างๆลงไป 

 พระราชด ารัสขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นถึงหลกัคิดเร่ืองการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
ดีวา่การมีบุคลิกภาพ มีความเป็นสุภาพบุรุษและมีคุณธรรมจริยธรรม มีความส าคญัส าหรับการเป็น
พลเมืองของชาวสยามในยุคนั้นยิ่งกว่าการเป็นคนท่ีมีความรู้วิชาการโดยขาดการมีบุคลิกภาพและ
คุณธรรม จริยธรรมอนัดีงาม ซ่ึงต่อมาไดรั้บการก าหนดให้เป็นสาระส าคญัของการจดัการศึกษามา
โดยตลอด โดยยกให้เร่ืองน้ีเป็นรายวิชาหน่ึงในหมวดสังคมศึกษา ในหลกัสูตรระดบัประถม และ
มธัยมศึกษา เรียกว่าวิชาหน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรมถึงแมว้่าในส่วนของการเรียนการสอนจะมี
ปัญหาอยูบ่า้งทั้งในแง่ตวัผูส้อน ซ่ึงบางคร้ังก็ไดบุ้คคลท่ีไม่สนใจ หรือไม่เต็มใจสอนวิชาน้ีจึงตอ้ง
สอนไปอย่างแกนๆและในแง่วิธีการเรียนการสอนซ่ึงมกัเน้นการจ าเน้ือหาวิชา มากกว่าเน้นการ
น าไปประยุกตสู่์ชีวิตจริง รวมทั้งสภาพการเมืองบางยุคบางสมยัไม่เอ้ือต่อการเปิดกวา้งให้การเรียน
การสอนในชั้นเรียนมุ่งสู่สภาวะความจริงทางสังคมอย่างตรงไปตรงมา ปัจจยัเหล่าน้ีไดท้  าให้วิชา
หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรมกลายเป็นวิชาคร ่ าครึ ดูไร้ความหมายทั้งในสายตาของผูเ้รียนและผูส้อน 
ทั้งๆ ท่ีควรจะเป็นวิชาหลกัท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งในการจรรโลงสังคมดว้ยฐานความดีของคนใน
สังคมทุกยคุทุกสมยั 
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  2.1   การศึกษาไทยกบัการพฒันาความเป็นพลเมืองในยุคเร่ิมต้น 
 เม่ือประเทศไทยเขา้สู่ยุคเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ความคิดเร่ือง

การศึกษากบัการปลูกฝังความเป็นพลเมืองปรากฏชดัเจนมากข้ึน พร้อมๆ กบัความคิดความเช่ือท่ีวา่
การจดัการศึกษาเป็นอ านาจหน้าท่ีของรัฐ รัฐพึงใช้ระบบการศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการปลูกฝัง 
สร้างลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นการประพฤติปฏิบติัให้แก่พลเมืองของประเทศ ซ่ึงแสดงนยัวา่ หาก
บุคคลใดประพฤติปฏิบติัพน้ไปจากกรอบท่ีก าหนด ก็จะกลายเป็นพลเมืองท่ีไม่ดี แนวความคิดเช่นน้ี
ปรากฏอยู่ในแผนการศึกษาชาติ ซ่ึงเป็นค าใหม่ใช้แทนค าว่าโครงการการศึกษา ในยุคสมยัของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ดงัเช่นแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2475 ซ่ึงเป็นแผนการ
ศึกษาฉบบัแรกท่ีประกาศใช้โดยคณะเปล่ียนแปลงการปกครอง  โดยก าหนดเป็นความมุ่งหมาย
การศึกษาไวว้า่  1) ความมุ่งหมายแห่งการศึกษาของชาติคือ ให้พลเมืองทุกคนไม่เลือกเพศ ชาติ 
ศาสนา ไดรั้บการศึกษาพอเหมาะแก่อตัภาพของตน คือพอสมควรแก่ภูมิปัญญาและทุนทรัพย ์ เพื่อ
ทุกคนไดป้ระโยชน์แก่บา้นเมืองในทางอาชีพซ่ึงตนเกิดมาส าหรับท าจากบทบญัญติัขา้งตน้แสดงให้
เห็นแนวความคิดของการรับการศึกษา  เพื่อท าประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ส่วนการจะไดรั้บ
การศึกษาขั้นสูง ต ่าอยา่งไรข้ึนอยูก่บั “อตัภาพ” ซ่ึงก็คือความแตกต่างของแต่ละบุคคลนัน่เอง และ
ความแตกต่างจากการได้รับการศึกษาในระบบคือความจริงบางประการท่ีถูกน ามาก าหนดเป็น
เส้นระดบัของความเป็นพลเมืองไทย กล่าวอีกแง่หน่ึงคือ พลเมืองนอกจากแตกต่างกนัในฐานะ
ทางดา้นเศรษฐกิจ และสังคมโดยทัว่ไปแลว้ยงัถูกก าหนดให้แตกต่างจากความต่างทางการศึกษามา
ตั้งแต่ยุคตน้ๆ ของการจดัการศึกษาในระบบ เห็นไดจ้าก แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2475 บญัญติัวา่ 
ผูใ้ดจบขั้นศึกษาบงัคบัแลว้ ท่านวา่มีความรู้ควรแก่อตัภาพของพลเมืองแห่งสยาม คือเป็นพลเมืองผู ้
สามารถประกอบอาชีพได ้เป็นผูท่ี้รู้จกัสิทธิและหนา้ท่ีแห่งพลเมืองและทั้งจะไดท้  าประโยชน์ให้แก่
บา้นเมืองในการอาชีพซ่ึงตนเกิดมาส าหรับกระท ากุลบุตรกุลธิดาผูไ้ด้ศึกษาจบชั้นวิสามญัแห่ง
มธัยมศึกษาแลว้ ท่านวา่มีคุณวุฒิเหมาะแก่อตัภาพของพลเมืองชั้นกลาง ซ่ึงจะไดเ้ป็นคมนาคมแห่ง
ความคิดและท าตนให้เป็นประโยชน์แก่ทอ้งท่ีหรือประเทศทัว่ไปตามส่วน (แผนการศึกษา, 2475: 
70 - 72)   ในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2494 ความคิดของการจดัการศึกษาให้แก่พลเมืองอยา่ง
พอเหมาะแก่อตัภาพเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดีของประเทศ ยงัปรากฏอยา่งต่อเน่ือง แต่ไดก้ าหนด
กรอบการจดัการศึกษาให้ชดัเจนข้ึนโดย ปรับให้การศึกษาครอบคลุมทั้ง 4 ดา้น เพื่อประกอบกนั
เป็นองค ์4 ทางการศึกษา ซ่ึงเป็นแนวทางการจดัลกัษณะเดียวกบัทางตะวนัตกท่ีวางกรอบการศึกษา 
4 ลกัษณะคือ Head Education, Heart Education, Health Education และ Hand Education ความมุ่ง
หมายของแผนการศึกษา พ.ศ. 2494 มีดงัน้ี 
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  1.  รัฐมีความมุ่งหมายให้พลเมืองไดรั้บการศึกษา พอเหมาะแก่อตัภาพเพื่อทุก
คนไดเ้ป็นพลเมืองดี มีร่างกายแขง็แรง และอนามยัสมบูรณ์มีความรู้ความสามารถท่ีจะประกอบการ
อาชีพและมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย 

 2.  เพื่อการเป็นพลเมืองดี กุลบุตรกุลธิดาพึงไดรั้บการศึกษาอยูใ่นโรงเรียนจน
อายยุา่งเขา้ปีท่ี 15 เป็นอยา่งนอ้ย 
  3. ในการจดัการศึกษานั้น ท่านใหจ้ดัการศึกษาทั้งส่ีส่วนลว้นพอเหมาะกนัคือ 

 3.1  จริยศึกษา ให้มีวฒันธรรมดีงาม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 

 3.2  พลศึกษา ใหมี้ร่างกายแขง็แรงและอนามยัสมบูรณ์ กบัทั้งมีน ้าใจนกักีฬา 
 3.3 พุทธิศึกษา ให้มีปัญญาความรู้ ความสามารถใชดุ้ลยพินิจเก่ียวกบัการ

งานโดยทัว่ไป 
 3.4 หตัถศึกษาใหมี้ความเคยชินความขยนัหมัน่เพียรในการใชมื้อปฏิบติังาน

เพื่อเป็นรากฐานการประกอบสัมมาอาชีพ (แผนการศึกษาแห่งชาติ, 2494: 81) 
 เม่ือพฒันาการมาถึงช่วงเวลาของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2520 ประเทศ

ไทยได้ผ่านเหตุการณ์การชุมนุมเคล่ือนไหวเพื่อล้มล้างรัฐบาลในยุคนั้นโดยการน าของนิสิต
นกัศึกษา ฝ่ายรัฐบาลใชว้ิธีการปราบปรามอยา่งรุนแรงจนเกิดเหตุการณ์ท่ีเรียกวา่วนัมหาวิปโยค 14 
ตุลา 2516 จนน าไปสู่ความขดัแยง้การยุยงส่งเสริมให้เกิดการแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายและการ
ปราบปรามประชาชนอย่างไม่เคยปรากฏในสังคมไทยมาก่อน ความคิดเร่ืองการใช้การศึกษาเป็น
เคร่ืองมือสร้างความเป็นพลเมืองตามความตอ้งการของรัฐจึงมีความซับซ้อน  และมีความละเอียด 
เน่ืองจากลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องความเป็นพลเมืองมีมากมายหลายดา้นมากข้ึนตามความซบัซ้อน
ของสังคม ดงัปรากฏในหมวดท่ี 1 ของแผนการศึกษาดงัน้ีตามนยัแห่งแผนการศึกษาแห่งชาติฉบบัน้ี 
การศึกษาเป็นกระบวนการต่อเน่ืองกนัตลอดชีวิต เพื่อมุ่งสร้างเสริมคุณภาพของพลเมืองให้สามารถ
ด ารงชีวติ และท าประโยชน์แก่สังคม โดยเนน้การศึกษาเพื่อสร้างเสริมความอยูร่อดปลอดภยั ความ
มัน่คงและความผาสุกร่วมกนัในสังคมไทยเป็นประการส าคญั ความมุ่งหมายของการศึกษามีดงัน้ี 

 1. ใหมี้ความเคารพในสิทธิและหนา้ท่ีของตนเองและของผูอ่ื้นมีระเบียบวินยั มี
ความเคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย ศาสนาและหลกัธรรม 

 2. ให้มีความเขา้ใจและกระตือรือร้นท่ีจะมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ
ตามวิถีทางประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์เป็นประมุข  ยึดมัน่ในสถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

3.  ใหมี้ความรับผดิชอบต่อชาติ ต่อทอ้งถ่ิน ต่อครอบครัวและต่อตนเอง 
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4.  ให้มีส านึกในการเป็นคนไทยร่วมกนัและการเป็นส่วนหน่ึงของมนุษยชาติ 
มีความรักชาติ ตระหนกัในความมัน่คงปลอดภยัของชาติและการมีส่วนร่วมในการป้องกนัประเทศ 

5.  ใหมี้ความยดึมัน่และผดุงความเสมอภาค ความสุจริตและความยติุธรรม 
6.  ใหมี้บุคลิกภาพท่ีดี มีสุขภาพและอนามยัสมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
7.  ให้มีความขยนัหมัน่เพียร มีความสามารถในการประกอบอาชีพ และการ

จบัจ่ายใชส้อยอยา่งประหยดั ตลอดจนการร่วมมือกนัประกอบกิจการและธุรกิจต่างๆโดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

8. ให้มีความสามารถในการติดต่อท าความเขา้ใจและร่วมมือซ่ึงกนัและกัน 
รู้จกัการแสวงหาความจริง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ รู้จกัแกปั้ญหาและขอ้ขดัแยง้ดว้ยสติปัญญา
และสันติวิธีประเด็นของความมุ่งหมายของการศึกษาทั้ง 8 ประการข้างต้นคือการระบุถึง
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของพลเมืองไทย ซ่ึงเป็นเป้าหมายปลายทางของการเรียนการสอนตอ้ง
สร้างสรรคใ์ห้เกิดข้ึน โดยลกัษณะทั้ง 8 ประการมีใจความครอบคลุม ทั้งเร่ืองของ ความรู้เร่ืองสิทธิ 
หนา้ท่ี ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองไทย การยึดมัน่ในความเป็นไทย การมีคุณธรรมจริยธรรม
กล่าวคือ เป็นการระบุทั้งดา้น จริยศึกษา บุคลิกลกัษณะศึกษา ความรู้และคุณลกัษณ์เก่ียวกบัการเมือง
การปกครอง โดยมีเจตนารมณ์ท่ีจะใชก้ระบวนการการศึกษาตลอดชีวิตเป็นเคร่ืองมืออยา่งไรก็ตาม
เม่ือมีการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ไดมี้การก าหนดให้ความคิดเร่ือง
ความเป็นพลเมืองดี เป็นเจตนารมณ์ส าคญัอีกคร้ังหน่ึงของการจดัการศึกษาเพียงแต่ความคิดรวบ
ยอดเร่ืองความเป็นพลเมืองไดเ้ปล่ียนไปจากเดิมท่ีค าวา่ พลเมือง ถูกใชฐ้านะท่ีเป็นองคป์ระกอบหน่ึง
ของความมัน่คง ความสุขสมบูรณ์ของรัฐ แต่ในยคุปัจจุบนั ค าวา่พลเมือง ไดรั้บการน ามาใชใ้นฐานะ
ท่ีเป็นคนไทยคนหน่ึงท่ีพึงมีลกัษณะต่างๆ ตามควรแก่ความจ าเป็นของการอยูร่่วมกนัในสังคมไทย
และสังคมโลกดงัปรากฏอยูใ่นระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตราท่ี 6 และ 7 วา่ 
“การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิตอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข” 
(มาตราท่ี 6) และ “ในกระบวนการเรียนรู้ตอ้งมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิ
หนา้ท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์มีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย รู้จกัรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวฒันธรรมของชาติ การกีฬาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและความรู้อนัเป็นสากลตลอดจน
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จกัพึ่งตนเอง มี
ความคิดร่ิเร่ิม สร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ดว้ยตนเองอย่างต่อเน่ือง” ( มาตราท่ี 7) แนวความคิด
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ขา้งตน้มีการก าหนดคุณลกัษณะของความเป็นคนไทยใกลเ้คียงกบัแผนการศึกษาท่ีผา่นมา เพียงแต่
เพิ่มคุณลกัษณะของการมีความรู้ความเขา้ใจในภูมิปัญญาสากลกบัภูมิปัญญาไทยเพื่อให้สามารถอยู่
ไดอ้ยา่งสันติสุขในสังคมปัจจุบนั และการเห็นความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
กรอบความคิดน้ีได้รับการก าหนดเป็นแนวทางเพื่อน าไปสู่การปฏิบติัโดยการน าไปสร้างเป็น
มาตรฐานการศึกษาดา้นผูเ้รียน ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ไวถึ้ง 12 มาตรฐาน 
38 ตวับ่งช้ีตามขอ้ก าหนดของส านกังานประเมินผลและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ (ดูรายละเอียด
ในมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ของส านกัมาตรฐานและประเมินผลการศึกษา ) 
กล่าวโดยรวม ความคิดเร่ืองการใชก้ารศึกษาเป็นเคร่ืองมือปลูกฝังหรือพฒันาคุณลกัษณะของความ
เป็นพลเมืองไดป้รากฏอยา่งชดัเจนและยึดถือเป็นหลกัของการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมา
ยาวนานตั้งแต่พระมหากษตัริยซ่ึ์งเป็นองค์อุปถมัภ์ให้เกิดการศึกษาในระบบแบบใหม่ จนถึงผูมี้
หนา้ท่ีรับผดิชอบจดัการศึกษา โดยคุณลกัษณะท่ีตอ้งการตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัไม่มีความแตกต่างใน
หลกัใหญ่มากนกันัน่คือ จุดเนน้จะอยูท่ี่การรู้จกัสิทธิหนา้ท่ีของตนและเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น การมี
ความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยก์ารเป็นคนดีตามหลกัธรรมของศาสนา โดยใน
ปัจจุบนัไดข้ยายลกัษณะออกไปสู่การเขา้ใจ การมองเห็นความส าคญัของภูมิปัญญาสากลและการ
รู้จกัน ามาใช้อย่างพอดีกบัภูมิปัญญาไทยวิชยั ตนัศิริ ให้ความเห็นว่า การศึกษาขั้นพื้นฐานคือ 
พื้นฐานท่ีท าใหส้ามารถด ารงชีวติอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุข ซ่ึงมีความรู้หลกั 4 ประการคือ 1) ทกัษะและ
ความรู้พื้นฐานดา้นการอ่านออกเขียนได ้ ค านวณไดอ้นัเป็นส่วนท่ีจ าเป็นของทกัษะความรู้พื้นฐาน
ของชีวิต (Basic Lifeskills ) 2) ทกัษะความรู้ทางดา้นสังคมการเมือง ซ่ึงมีส่วนส าคญัท าให้ปวงชน
เป็น “พลเมือง” ท่ีดีของสังคมตามแบบวิถีชีวิตประชาธิปไตย  ซ่ึงตอ้งการความรู้และเจตคติท่ี
เหมาะสม 3) ความรู้ทางวฒันธรรมไทย ไดแ้ก่ มรดกทางวฒันธรรมของไทยเช่นวรรณคดี ศิลปะ 
ดนตรี ภูมิปัญญาดั้งเดิมของเรา 4) ความรู้ทางดา้นศาสนา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรม แต่ควร
เป็นจุดเน้นต่างหาก โดยเป็นเร่ืองของพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆนอกจากนั้น ท่านยงัเห็นว่า
การศึกษาขั้นพื้นฐานจะตอ้งมีจุดมุ่งหมายในเร่ืองการหล่อหลอมบุคลิกภาพ ค่านิยม และจริยธรรม
ของปวงชนชาวไทยใหเ้ป็นประชากรโลกท่ีมีประสิทธิภาพ มีความเป็นผูน้ า มีวนิยั และมีทศันคติท่ีดี
ต่อเพื่อนมนุษยต์ลอดจนด ารงอยูใ่นกรอบจริยธรรมท่ีดีงามตามความเห็นของวิชยั ตนัศิริ การเรียนรู้
เพื่อความเป็นพลเมืองมีความหมายครอบคลุมเน้ือหาความรู้หลายประเด็นไดแ้ก่ หน่ึงความรู้เร่ือง
สังคมการเมือง สองความรู้เร่ืองวฒันธรรมไทย ตลอดจนภูมิปัญญาไทยดั้งเดิมสามความรู้ทางดา้น
ศาสนา ส่ีความรู้ดา้นบุคลิกภาพซ่ึงรวมความถึงการมีบุคลิกภาพท่ีดีท่ีเหมาะสม  และห้า ความรู้ดา้น
ค่านิยมซ่ึงรวมความถึงการมีค่านิยมท่ีพึงประสงคใ์นฐานะของพลเมืองไทยและพลเมืองโลกประภา
ภทัร นิยม เห็นวา่วถีิการเรียนรู้เพื่อท าความเขา้ใจสังคมไทยจะตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 
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1. การเรียนรู้แบบลงมือกระท าการงานอนัจ าเป็นต่อพื้นฐานการด ารงชีวิต 
นัน่คือเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์จริง 

2. การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย (Interdisciplinary Learning) และมีบูรณาการ 
3. การเรียนรู้ร่วมกนัผา่นกิจกรรมทางสังคม (Group Learning) 
4.  การเรียนรู้จากการไดเ้ผชิญสถานการณ์จริงและการแกปั้ญหา (Problem 

Solving ) 
5.  การเรียนรู้ตามท านองคลองธรรม ท่ีไม่ไดมุ้่งแข่งขนั แก่งแยง่เบียดเบียน

กนัและกนั 
6.  การเรียนรู้ท่ีใชจิ้นตนาการ และการประจกัษค์วามรู้ดว้ยตนเอง 

  อานนัท ์ ปันยารชุน มีความเห็นวา่วิธีการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
ควรมีลกัษณะเป็นการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังความรู้ ความเขา้ใจดา้นสิทธิหน้าท่ีพลเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีเหมาะสมกบัวยั โดยให้เด็กฝึกฝนและฝึกปฏิบติั เรียนรู้จากตวัอยา่งท่ีดี เช่นรู้จกั
เคารพในสิทธิหน้าท่ีของตนเองและผูอ่ื้น  มีความรับผิดชอบ เคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย 
กฎระเบียบของสังคมและเรียนรู้ท่ีจะเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนเกิดความ
ส านึกในสิทธิหน้าท่ี รู้จกัความเป็นประชาธิปไตยและพฒันาบุคลิกภาพประชาธิปไตยของตนเอง
และส่วนรวมในส่วนของการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อานนัท ์ปันยารชุน เห็นวา่วิธีการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมคือ 

1.  เรียนรู้วิธีการปฏิบติัตนให้เหมาะสม สอดคลอ้งกบัวฒันธรรม เช่นมี
สัมมาคารวะ มีกิริยามารยาทเรียบร้อย มีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย รักและเทอดทูนชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย ์

2.  เรียนรู้หลกัปฏิบติัทางศาสนา หรือส่ิงอนัควรเคารพในศาสนา 
3.  เรียนรู้เพื่อปลูกฝังลกัษณะนิสัยท่ีส าคญับางอยา่ง เช่น ความขยนั ซ่ือสัตย ์

ประหยดัอดออม มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ ตระหนกัในคุณค่าของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ 

4.  ตอ้งเรียนรู้การพฒันาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม  รู้จกัหลกัคุณธรรม
ความถูกตอ้ง ความพอดี การท าดีไดดี้ การท าชัว่ไดช้ัว่ การควบคุมอารมณ์ และความสามารถอดใจ
รอส่ิงท่ีตอ้งการได ้ ฯลฯการเรียนรู้ในลกัษณะน้ีจะช่วยให้เด็กไทยมีวฒันธรรม เป็นพุทธมามกะ
หรือศาสนิกชนท่ีดี ยึดมัน่ในหลกัคุณธรรมและจริยธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริตมีพฤติกรรมน าไปสู่
การเป็นคนดี คนเก่ง และไม่เป็นปัญหาแก่สังคม 
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 2.2  การศึกษาเพือ่ความเป็นพลเมือง  
ความหมายของการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองค าว่าการศึกษาเพื่อความเป็น

พลเมือง มีใชใ้น 3 มิติ คือ   
1. การศึกษาท่ีเก่ียวกบัความเป็นพลเมือง (Education about Citizenship ) 
2. การศึกษาผา่นความเป็นพลเมือง (Education Through Citizenship ) 
3.  การศึกษาส าหรับหรือเพื่อความเป็นพลเมือง (education for citizenship ) 

 ค าทั้งสามค า มีความหมายท่ีตอ้งการส่ือต่างกนัคือ การศึกษาท่ีเก่ียวกบัความเป็น
พลเมืองเนน้การสอนให้นกัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของประเทศตลอดจน 
โครงสร้างและกระบวนการทางการเมืองทั้งในแง่กระบวนการปกครองโดยคณะรัฐบาลและการ
ด าเนินชีวติท่ีเก่ียวกบัการเมือง การศึกษาผา่นความเป็นพลเมือง จะเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้โดยการลง
มือกระท าของนักเรียนเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง ได้พบของจริงจากสังคมในโรงเรียนและ
ภายนอกโรงเรียนเพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจในบทบาทของสมาชิกของสังคมจากประสบการณ์
การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองต่างไปจากสองประการแรกคือมีจุดเน้นท่ีจะให้นักเรียนได้มี
เคร่ืองมือส าหรับการเตรียมตวัเป็นพลเมืองดี เคร่ืองมือดงักล่าวไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะ 
ทศันคติ ค่านิยมและความเช่ือเก่ียวกบัความเป็นพลเมืองเพื่อเตรียมให้นกัเรียนมีบทบาท มีส่วนร่วม
รับผิดชอบสังคมเม่ือเขาเติบโตเป็นผูใ้หญ่ ซ่ึงตามฐานคิดน้ี การเรียนการสอนเพื่อสร้างความเป็น
พลเมืองดีจะเช่ือมโยงเขา้กบักระบวนการเรียนการสอนทั้งระบบ 

 ความเป็นมาของการศึกษาเพือ่พฒันาความเป็นพลเมือง 
ในต่างประเทศ ความเป็นพลเมืองเป็นเป้าหมายของการศึกษา เป็นแนวความคิดท่ี

มีมาตั้งแต่ยคุสมยัของกรีกโบราณ โดยใชคุ้ณภาพของการรับการศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการก าหนด
ความแตกต่างของบทบาทหนา้ท่ีทางสังคมตามระดบัของการรับการศึกษา ผูไ้ดรั้บการศึกษาสูงสุด
จะมีความสามารถเป็นผูน้ าหรือผูป้กครองสูงสุดในนามของ  กษตัริยน์กัปรัชญา รองลงไปอาจท า
หนา้ท่ีเป็นทหาร เป็นช่างฝีมือเป็นตน้ในศตวรรษท่ี 19 การเรียนรู้เพื่อความเป็นพลเมืองไดถู้กจ ากดั
อยู่ในมุมมองด้านจริยธรรม ซ่ึงในขณะนั้นการเรียนรู้ในดา้นน้ีไม่ไดก้  าหนดไวใ้นหลกัสูตรของ
การศึกษา ในตน้ศตวรรษท่ี 20 องคก์รช่ือ “Moral Instruction League” ไดพ้ยายามกระตุน้ให้การ
เรียนรู้เพื่อความเป็นพลเมืองไดรั้บการบรรจุอยูใ่นหลกัสูตรของการศึกษาในระบบโรงเรียน ต่อมา
ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 องค์การน้ีไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น “The Civics and Moral Education 
League” ในปี 1934 บุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสมยันั้นไดแ้ก่ Sir Ernest Simon และWilliam Beveridge 
ไดใ้ห้การสนบัสนุนการเรียนรู้เพื่อความเป็นพลเมือง  โดยเน้นวิธีการศึกษาทางตรงมากกว่าท่ีจะ
ศึกษาเร่ืองความเป็นพลเมืองในทางออ้มด้วยวิธีเรียนผ่านจากการเรียนรู้ในวิชาอ่ืนๆในปี 1945 
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การศึกษาทางตรงไดรั้บการฟ้ืนฟูจากองคก์รท่ีช่ือวา่ “The Council for Curriculum Reform” ซ่ึงได้
จดัท ารายงานท่ีมีช่ือเสียง เร่ือง “The Content of Education (1945)” รายงานฉบบัน้ีสนบัสนุนให้
การศึกษาวชิาทางดา้นสังคมเป็นวชิาบงัคบัในหลกัสูตรหลกัของประเทศร่วมกบัวิชารัฐศาสตร์ และ
เศรษฐศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตาม รายงานน้ีก็ยงัไม่สามารถน าไปปฏิบติัไดใ้นสมยันั้น เน่ืองจาก
หลกัสูตรน้ียงัไม่ไดรั้บความส าคญัในช่วงหลงัสงคราม สาเหตุจากปัญหาท่ีต่อเน่ืองมาจากเร่ืองของ
สงครามโลก และการขาดแคลนครูผูส้อนในปี 1947 “The Central Advisory Council for 
Education” ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของโรงเรียนในการให้การศึกษาเก่ียวกบัศีลธรรมส าหรับ
สังคมสมยัใหม่แต่ก็ไม่ไดร้ะบุถึงวิธีการท่ีจะน ามาใช้ในปี 1949 “The Ministry of Education in 
Pamphet No.16,Citizens Growing up” ไดเ้สนอแนะวา่การศึกษาเก่ียวกบัการเป็นพลเมืองดี จาก
บทเรียนในชั้นเรียนสามารถสร้างเยาวชนเป็นพลเมืองท่ีดีได ้แต่อยา่งไรก็ตามความคิดน้ีไดมุ้่งไปท่ี
โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาเท่านั้นในช่วงปี 1960 - 1970 ไดมี้การพฒันาการศึกษาดา้นสังคมอยา่ง
แพร่หลายและการศึกษาท่ีส าคญัคือ “New Social Studies” ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากนกัสังคม
สงเคราะห์ในสหรัฐอเมริกา ส่วนในประเทศองักฤษ สมาคมเพื่อการสอนสังคมศาสตร์ (Association 
for teaching the Social Sciences) ไดต้ั้งข้ึนในปี 1964 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการสนบัสนุนการสอน
สังคมศาสตร์ในโรงเรียน โดยกินความรวมไปถึงวิชาสังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์ในปี 
1988 พระราชบญัญติัการปฏิรูปการศึกษา (Education Reform Act) ไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรแห่งชาติ 
(National Curriculum) ซ่ึงน่าจะเป็นโอกาสในการเรียนรู้เพื่อเป็นพลเมืองแต่ การจดัหลกัสูตรส่วน
ใหญ่ตั้งอยูบ่นรากฐานของวิชาดั้งเดิม ต่อมา The National Curriculum Council ไดอ้อกบทบญัญติั
ในการศึกษาขา้มรายวิชา ซ่ึงหน่ึงในนั้น คือการเรียนรู้เพื่อการเป็นพลเมืองแต่วิชาน้ีไม่ไดรั้บการ
ประกาศไวใ้นพระราชบญัญติั ยงัปล่อยใหเ้ป็นเพียงทางเลือกของหลกัสูตรในโรงเรียนเท่านั้นสาเหตุ
ท่ีท าให้การเรียนรู้เพื่อการเป็นพลเมืองไม่ประสบความส าเร็จในอดีตอาจเน่ืองมาจากสาเหตุ
ดงัต่อไปน้ีคือ 

 1.  การเรียนรู้เพื่อการเป็นพลเมืองมีความเส่ียงสูง และไดรั้บผลตอบแทนต ่า 
 2.  การเรียนรู้เพื่อการเป็นพลเมืองเป็นวิชาท่ีไม่ไดรั้บความนิยมในโรงเรียนและ

ครูผูส้อนมีความเส่ียงสูงเพราะอาจถูกกล่าวหาวา่มีความล าเอียงหรือกระดา้งกระเด่ืองต่อรัฐ 
  3.  ขาดแคลนทรัพยากรและครูผูส้อน 
 4. ไม่มีนิยามศพัทท่ี์ชดัเจนเก่ียวกบัการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองหรือการเรียนรู้

เพื่อเป็นพลเมืองส่วนหน่ึงของปัญหาท่ีเก่ียวกับนิยามศัพท์ของการเรียนรู้เพื่อเป็นพลเมือง
เน่ืองมาจากความคิดเห็นท่ีแตกเป็น 2 ทศันะ คือ 
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  4.1  Passive Citizen View ทศันะน้ีมองวา่การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองมี
บทบาทในการสอนให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ี ต่อรัฐซ่ึงจะ
ประกอบดว้ยรายละเอียดของหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของพลเมือง ความคิดน้ีเส่ียงต่อการท าให้
เกิดความน่าเบ่ือเน่ืองจากผูเ้รียนจะกลายเป็นฝ่ายรับรู้หลกัเกณฑ์ต่างๆ ท่ีก าหนดไวแ้ลว้ ไม่มีโอกาส
แสดงความคิดความเห็นหรือความเป็นตวัของตวัเอง 

 4.2  Active Citizen View จะเนน้การสอนให้เขา้ใจถึงความคิดเก่ียวกบัการเมือง 
และปัญหาขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน การพฒันาทศันคติและค่านิยมในความเป็นประชาธิปไตย รวมถึงความ
พร้อมท่ีจะวิจารณ์ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั แต่ความคิดน้ีก็เส่ียงต่อการถูกกล่าวหาวา่จะลบลา้งระบบ
การปกครองหรือสอนให้ผูเ้รียนไม่จงรักภกัดีต่อรัฐอย่างไรก็ตามถึงปัจจุบนัความแตกต่างของทั้ง
สองทศันะก็ยงัไม่มีขอ้ตกลงท่ีแน่นอนวา่การเรียนรู้เพื่อความเป็นพลเมืองควรเป็นอยา่งไรแน่ The 
Report of the Advisory Group on Citizenship (QCA 1998) โดย Professor Bernard Crick ไดใ้ห้ค  า
จ  ากดัความของค าวา่ พลเมืองท่ีดีโดยเนน้ความส าคญัท่ีประชาธิปไตยยุคใหม่ ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย
องคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ 

 1.  ตอ้งมีความรับผดิชอบต่อสังคมและศีลธรรม 
 2. ตอ้งมีส่วนร่วมกบักิจกรรมของชุมชน 
 3. ตอ้งมีความรู้ในเร่ืองการเมือง 

   รายงานของ Crick อธิบายจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้เพื่อการเป็นพลเมืองไวว้า่ 
เพื่อความมัน่คง และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ และค่านิยมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมในระบอบ
ประชาธิปไตย รวมถึงการส่งเสริมใหต้ระหนกัถึงสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบ ซ่ึงจ าเป็นต่อการ
พฒันาของนกัเรียนให้เป็นพลเมืองในลกัษณะมีความกระตือรือร้น  (Active Citizen) และในการ
สร้างค่านิยมให้เกิดข้ึนในตวัของนกัเรียนแต่ละคน โรงเรียนและสังคมตอ้งเขา้มามีส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและชุมชนใกลโ้รงเรียน  

 Citizenship Working Group ให้ความเห็นท่ีสนบัสนุนแนวคิดดงักล่าวโดยเห็นวา่
องคป์ระกอบท่ีส าคญัของการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองท่ีดีตอ้งมี 4 ประการส าคญั ดงัน้ี 

 1. ความคิดรวบยอด 
 2.  ค่านิยมและแนวทางปฏิบติั 
 3. ทกัษะและความสามารถ 
 4. ความรู้และความเขา้ใจ 
 ปัจจุบนัทั้ง 4 องคป์ระกอบน้ีไดถู้กรวบเขา้ไวใ้นโปรแกรมการเรียนรู้ ในแต่ละ

ระดบัชั้นของการศึกษาในหลกัสูตรแห่งชาติของหลายๆประเทศ และมีการสนบัสนุนให้การศึกษา
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ระดบัประถมศึกษาจดัโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาความเป็นพลเมือง  รวมอยูใ่นวิชา บุคลิกภาพ 
สังคมและพลศึกษา (PSHE)ในขณะท่ี ระดบัมธัยมศึกษา จะสอนเก่ียวกบัความเป็นพลเมือง ในวิชา
ท่ีเพิ่มเขา้มาใหม่ และกลายเป็นวิชาตามประกาศของทางราชการในปัจจุบนัความคิดเร่ืองการเรียน
การสอนเพื่อพฒันาความเป็นพลเมืองยิ่งมีความส าคญัมากข้ึน เน่ืองจากมีปัจจยับ่งช้ีหลายอย่างท่ี
ช้ีใหเ้ห็นวา่คนรุ่นใหม่ของสังคมมีลกัษณะห่างเหออกจากลกัษณะของพลเมืองท่ีควรเป็นมากข้ึนเช่น 
นิยมความสุขสบายส่วนตวั มากกว่าการสนใจกิจกรรมเพื่อสังคม ขาดความรู้ความสนใจและ
กิจกรรมทางการเมืองอย่างจริงจงั ท าให้ผูท่ี้มีหน้าท่ีรับผิดชอบตลอดจนผูใ้หญ่โดยทัว่ไปมอง
สถานการณ์เช่นน้ีด้วยความรู้สึกเป็นห่วงสังคมในอนาคต จึงมีองค์กร มีงานวิจยัและมีการ
ประชุมสัมมนาในเร่ืองน้ีอย่างต่อเน่ือง เพื่อหาขอ้สรุปท่ีเป็นกรอบความคิด เพื่อพฒันาแนวการ
ปฏิบติัให้ชดัเจนมากข้ึน เช่นในปี 1999 UNESCO ไดจ้ดัให้มีการประชุมนานาชาติเร่ือง Building 
Civic Capacity for a New Century :Engageing Young People in Civic Institutions and Civil 
Society.ท่ีกรุงเทพมหานคร ลี วิง ออน ผูเ้ช่ียวชาญจาก Hongkong Institute of Education กล่าววา่
ความเป็นพลเมืองและการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง  เป็นประเด็นท่ีนกัการศึกษาทัว่โลกตอ้งให้
ความสนใจ โดยเฉพาะในประเด็นของการปลูกฝังเอกลกัษณ์ประจ าชาติ  ทั้งในมิติท่ีเช่ือมโยงกบั
ภูมิภาคและในระดบัโลก โดยในมิติของภูมิภาคจะให้ความส าคญัของเอกลกัษณ์ประจ าชาติ ในมิติ
ของโลกาจะตอ้งให้ความส าคญัแก่ลกัษณะของความเป็นพลเมืองระหวา่งชาติ และความใส่ใจใน
ส่ิงแวดลอ้ม แต่เอกลกัษณ์ประจ าชาติในปัจจุบนัมีความซบัซ้อนมากข้ึนเน่ืองจากอุดมการณ์พื้นฐาน
ของแต่ละสังคมเปล่ียนไป อุดมการณ์ทางการเมืองและเง่ือนไขทางเศรษฐกิจซ่ึงมีอิทธิพลต่อ
ลกัษณะของพลเมือง ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโลกาภิวตัน์ ยิ่งมีความซับซ้อนมากข้ึน เน่ืองจากการ
เคล่ือนยา้ยของประชากรกระท าไดง่้ายข้ึน รวมทั้งมีความหลากหลายทางวฒันธรรมสูงท าให้เกิด
ความคิดใหม่ๆมาใชอ้ธิบายความเป็นพลเมืองมากข้ึน เช่น พลเมืองท่ีกระตือรือร้น (Active Cititzen) 
และพลเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ (Effective Citizen ) 

 คิวซมับิง (1999) มีความเห็นวา่ ในยุคท่ีสังคมมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว และ
อิทธิพลของยุคเทคโนโลยีขอ้มูลข่าวสารมีสูง ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต วิธีคิด ความรู้สึก 
และการกระท า การศึกษาจึงมีบทบาทในการสร้า งคนให้เหมาะกบัยุคสมยั แตก่อนอ่ืนนกัการศึกษา
ตอ้งตอบค าถามส าคญั 3 ประการน้ีเสียก่อน คือ 

 1.  ลกัษณะของสังคมในอนาคตท่ีตอ้งการ หรือทศันะเก่ียวกบัสังคมในอนาคตคือ
อะไร 

 2.  ลกัษณะของบุคคลท่ีเหมาะกบัสังคมท่ีพึงให้เกิดข้ึนในอนาคตนั้นทั้งในเร่ือง
ของลกัษณะนิสัย ความรู้ความสามารถมีลกัษณะอยา่งไร 
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 3. ลกัษณะของการศึกษาท่ีเหมาะกบัการเตรียมคนให้เป็นไปตามลักษณะท่ีพึง
ประสงคน์ั้นควรท าอยา่งไรค าถามทั้ง 3 ประการของคิวซมับิง เป็นค าถามท่ีชวนให้คิดหาค าตอบ
อยา่งครบวงจร แต่ค าตอบท่ีจะไดย้อ่มมีความหลากหลายโดยข้ึนอยูก่บัสภาพความเป็นจริงของแต่
ละประเทศปัจจุบนัประเด็นของการศึกษาท่ีมีความเหมาะสมกบัแต่ละประเทศ แต่ละทอ้งถ่ินโดยไม่
ละเลยความเป็นโลกเดียวกนั เป็นประเด็นอยูใ่นความสนใจของนกัการศึกษาซ่ึงสนใจการศึกษาเพื่อ
ความเป็นพลเมืองทัว่โลก แต่ส่วนใหญ่มกัมีแนวคิดท่ีอิงอาศยัรูปแบบและแนวทางของตะวนัตกเป็น
ส าคญั ท าให้เกิดความไม่ลงตวักบัความเป็นจริงอนัหลากหลายของแต่ละประเทศเคอร์ร่ี เคนเนด้ี 
เคยน าเสนอความคิดในประเด็นน้ีในการประชุมนานาชาติของUNESCO คร้ังท่ี 7 เม่ือ เดือน
ธนัวาคม 2544 ท่ีกรุงเทพ ในหวัขอ้เร่ืองBuilding Civic Capacity for a New Century : Engageing 
Young People in Civic Institutions and Civil Society. ว่าการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง
จ าเป็นตอ้งอาศยัค่านิยมของพลเมืองท่ีเหมาะต่อการสร้างความสามารถของพลเมืองตามลกัษณะ
ของประเทศในยา่นเอเชีย แปซิฟิคโดยตอ้งมีลกัษณะร่วมกนั โดยไม่ละทิ้งรากฐานวฒันธรรมเดิม
ของแต่ละประเทศ หลกัสูตรการศึกษาในโรงเรียนของประเทศหน่ึงก็ย่อมเป็นเคร่ืองมือส าคญัใน
การสร้างคนท่ีเหมาะสมกบัอนาคตของประเทศนั้น 

 การศึกษาเพือ่ความเป็นพลเมือง: ความหลากหลายมิติ 
การจดัการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง  จะตอ้งคิดถึงมิติต่างๆซ่ึงเก่ียวขอ้งกับ

ความคิดในการจดัการศึกษาคือ ผูเ้รียนในฐานะบุคคล; ส่วนท่ีตอ้งเก่ียวขอ้ง คือความสามารถของ
บุคคลท่ีเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา ทั้งดา้น อุปนิสัย จิตใจ และการกระท า สังคม; ตอ้ง
ค านึงถึงสถานภาพท่ีจะอยูแ่ละท างานร่วมกนัเพื่อบรรลุเป้าหมายของความเป็นพลเมือง ระยะเวลา; 
ตอ้งค านึงถึงความสามารถท่ีจะก าหนดลกัษณะท่ีทา้ทายความคิดทั้ง ในแง่ของอดีต ปัจจุบนั ใน
แง่มุมของการถ่ายทอดวฒันธรรมดั้งเดิมและมองสู่อนาคต บนฐานของความจริง สถานท่ี; ตอ้งมอง
ให้เห็นวา่คนแต่ละคนมีสถานภาพของการเป็นสมาชิกชุมชนหลายชุมชนซ้อนทบักนัอยู่ เร่ิมตั้งแต่
ระดบัทอ้งถ่ิน ประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติมิติเหล่าน้ีคือความเป็นจริงท่ีประกอบกนัเป็นปัจจยั
ของการด าเนินชีวิตของคนๆ หน่ึง ท่ีตอ้งมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัลกัษณะการต่างๆ ตั้งแต่ความ
เป็นจริงของตนเอง ครอบครัว ชุมชนทอ้งถ่ิน ขยายไปจนถึงระดบัโลกซ่ึงแคบลงทุกๆ ขณะในแง่
ของผลกระทบต่อชีวติในทุกพื้นท่ี ทุกส่วนของโลกจากสัมพนัธภาพของความเขา้ใจดงักล่าว  
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2.3 คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของความเป็นพลเมือง 
ประเด็นท่ีเป็นหัวใจของการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองคือ  ค าถามเก่ียวกับ

ลกัษณะท่ีจ าเป็นของบุคคลท่ีจะเป็นพลเมืองส าหรับสังคมในอนาคต วา่เขาเหล่านั้นควรมีความรู้ มี
ค่านิยม และพฤติกรรมอยา่งไรผูเ้ช่ียวชาญของ HKEID ไดใ้ห้ขอ้สรุปวา่พลเมืองท่ีเหมาะกบัสังคม
ในศตวรรษท่ี 21 ควรมีลกัษณะดงัน้ี 

1. มีความสามารถท่ีมองปัญหาและแก้ปัญหาได้ในฐานะของคนในสังคม
โลกาภิวฒัน์ 

2.  มีความสามารถท่ีจะท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และมีความรับผิดชอบหน้าท่ีและ
บทบาทของตนเอง 

3.  มีความสามารถท่ีจะเขา้ใจ ยอมรับ และอดทนต่อความแตกต่างทางวฒันธรรม 
4.  มีความสามารถท่ีคิดในลกัษณะวิพากษว์ิจารณ์ (critical way) และคิดอยา่งเป็น

ระบบ 
5.  มีเจตนารมณ์ท่ีจะแกปั้ญหาความขดัแยง้ใดๆดว้ยสันติวธีิ 
6.  มีเจตนารมณ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและอุปนิสัยการบริโภคให้เอ้ือต่อการ

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
  7. มีความสามารถท่ีจะรับรู้และปกป้องสิทธิของมนุษยชาติ สิทธิสตรีและสิทธิของ
ชนกลุ่มนอ้ย 

8. มีเจตนารมณ์และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองทั้งในระดับชุมชน 
ระดบัชาติ และระดบันานาชาติจากลกัษณะทั้ง 8 ประการ แสดงให้เห็นความตอ้งการลกัษณะท่ีพึง
ปรารถนาของคนในยุคศตวรรษท่ี 21 ว่าลกัษณะท่ีส าคญั มิใช่เพียงความรู้ และรู้ขอ้มูลข่าวสาร
เท่านั้น แต่รวมไปถึงทศันคติ ค่านิยม ความไวในการรับรู้ปัญหาและการเปล่ียนแปลงตลอดจนมี
ความสามารถท่ีจะลงมือปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีหลกัการอยา่งไรก็ตาม มีนกัคิดบางท่าน เสนอความคิด
ว่า การสร้างความเป็นพลเมืองท่ีดีตอ้งเร่ิมตน้จากการเรียนรู้จากสังคมหน่วยเล็กๆหน่วยแรกคือ
ครอบครัว ซ่ึงเป็นสถานท่ีมนุษยแ์ต่ละคนจะมีโอกาสไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานทั้ง
ดา้น ความรัก ความเขา้ใจ ความเอาใจใส่ ความรู้สึกเป็นเจา้ของ ความเป็นตวัของตวัเองพร้อมๆกบั
การปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

2.4  กระบวนการเรียนการสอนบนฐานคิดแบบองค์รวมและบูรณาการ 
บุคคลแต่ละคนในฐานะสมาชิกของสังคมยอ่มมีมิติหลายๆมิติซ้อนทบักนัอยู ่การ

เรียนการสอนในชั้นเรียนหรือในโอกาสต่างๆจึงควรตอ้งค านึงถึงมิติของผูเ้รียนในหลายมุมหลายมิติ 
คือ ทั้งดา้นสติปัญญาความรู้ อารมณ์ เจตคติ จิตใจ ความรู้สึกนึกคิดคิวซมับิง (1999) ผูเ้ช่ียวชาญของ 
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UNESCO ไดน้ าเสนอรูปแบบการเรียนการสอน ซ่ึงเคยใชฝึ้กอบรมครูให้ประเทศหลายประเทศ
มาแลว้โดยระบุว่าการเรียนการสอนตอ้งยึดหลกัคิด 3 ขั้น คือ ขั้นความคิดรวบ ขั้นเจตคติ และ       
ขั้นปฏิบติั ดงัน้ี 

ข้ันความคิดรวบยอดรู้  (Knowing)  คือมีความรู้เก่ียวกบัตนเอง ผูอ่ื้นทั้งดา้น
พฤติกรรม วฒันธรรมและประวติัศาสตร์ มีความเขา้ใจตนเอง เขา้ใจคนอ่ืน ทั้งด้านความคิด 
แรงจูงใจ และปัญหาฯลฯ 

ขั้นปฏิบัติ (Active level) ลงมือปฏิบติั มีการตดัสินใจ มีการส่ือสารอย่าง มี
ประสิทธิภาพ ยดึแนวสันติ 

ขั้นเจตคติ (Affective level) การให้คุณค่า (Valuing)  มีการเลือก การแสดงความ
คิดเห็น การยอมรับ การเคารพยกยอ่ง และเห็นคุณค่าของตนเองและผูอ่ื้น 

2.5 ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารที่เหมาะกับการเรียนรู้เพี่อพัฒนาความเป็น
พลเมือง 
   ผูบ้ริหารคือแกนหลกัของโรงเรียน ในการน าพากิจกรรมการเรียนการสอนให้
บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ หากผูบ้ริหารสถานศึกษามีความรู้ความเขา้ใจและมีบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสม ก็สามารถส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพได ้แต่หากไม่มีก็จะเกิดผลตรงกนัขา้มในปี 2540 
คุรุสภาในฐานะองค์กรทางวิชาชีพครูในขณะนั้น ไดก้ าหนดเกณฑ์มาตรฐานเพื่อพฒันาผูบ้ริหาร
ไปสู่ความเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพ โดยก าหนดไว ้12 ประการ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ 
มาตรฐานก าหนดไวว้า่มาตรฐานท่ี 2 ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกบั
การพฒันาของบุคลากร ผูเ้รียน และชุมชน พร้อมอธิบายวา่ ผูบ้ริหารมืออาชีพแสดงความรัก ความ
เมตตา และความปรารถนาดีต่อองคก์ร ผูร่้วมงานผูเ้รียน และชุมชน ดว้ยการตดัสินใจท างานต่างๆ
เพื่อการพฒันาท่ีจะเกิดข้ึนกบัทุกฝ่าย การตดัสินใจของผูบ้ริหารตอ้งผ่านกระบวนการวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการกระท ากบัผลของการกระท า เน่ืองจากการตดัสินใจของผูบ้ริหารมีผลต่อ
องคก์รโดยส่วนรวม ผูบ้ริหารจึงตอ้งเลือกแต่กิจกรรมท่ีจะน าไปสู่ผลดีผลทางบวก ผลต่อการพฒันา
ของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง และระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดผลลบโดยมิไดต้ั้งใจ ทั้งน้ีเพื่อน าไปสู่ความไวว้างใจ 
ความศรัทธาและความรู้สึกเป็นท่ีพึงไดข้องบุคคลทั้งปวงความคาดหวงัน้ี ให้ความส าคญัเร่ืองการ
ตดัสินใจ อยา่งระมดัระวงัของผูบ้ริหารซ่ึงจะส่งผลทั้งทางบวก และทางลบต่อการเรียนการสอนได ้
ดชันีส าคญัคือความรอบคอบในการตดัสินใจในมาตรฐานท่ี 8 ให้ความส าคญัในเร่ืองการปฏิบติัตน
เพื่อเป็นแบบอยา่งท่ีดีวา่ ปฏิบติัหนา้ท่ี แนะน า ตกัเตือน ควบคุม ก ากบัดูแล บุคลากรในองคก์ร
ประพฤติปฏิบติัเป็นแบบอย่างท่ีดีในทุกๆด้าน เช่น มีคุณธรรม จริยธรรมความยุติธรรมและ
บุคลิกภาพซ่ึงจะมีผลสูงต่อการยอมรับ น่าเช่ือถือศรัทธาต่อการบริหารงาน ตลอดจน
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ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถปฏิบติัตนดว้ยความพึงพอใจในงาน และมาตรฐานท่ี 11 ก าหนดไวว้า่ ตอ้ง
เป็นผูน้ าและสร้างผูน้ าโดยตอ้งสร้างวฒันธรรมองค์กร  ดว้ยการพูด การปฏิบติัน า จดัระบบให้
สอดคล้องกับวฒันธรรม ให้รางวลัแก่ผูท่ี้ท  างานส าเร็จจนน าไปสู่การพฒันาตนเองคิดได้เอง 
ตดัสินใจไดเ้องของผูร่้วมงานขอ้ก าหนดดงักล่าวขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของการปฏิบติั
ตนอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ผูร่้วมงาน ซ่ึงรวมไปถึงนกัเรียนของ
โรงเรียนนั้นดว้ย พร้อมกบัเป็นผูน้ าในการกระท าความดีในทุกดา้น ซ่ึงจะยิ่งเน้นให้เห็นบทบาท
หน้าท่ีของความเป็นพลเมืองหรือความเป็นสมาชิกหน่ึงของสังคมโดยในมาตรฐานท่ี  9 ระบุให้
ผูบ้ริหารตอ้งร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานอ่ืนอย่างสร้างสรรค ์ โดยผูบ้ริหารโรงเรียนในฐานะ
บุคคลส าคญัของชุมชนจะตอ้งช้ีน าแนวทางการพฒันาชุมชนให้เจริญกา้วหนา้ตามทิศทางท่ีตอ้งการ
และตอ้งร่วมแนะน าปรับปรุงการปฏิบติังานแกปั้ญหาชุมชน อยา่งเต็มก าลงัความสามารถ ยอมรับ
ฟังความคิดเห็น พร้อมกบัเสริมสร้างบรรยากาศประชาธิปไตย ลกัษณะเช่นน้ีคือบทบาทส าคญัท่ี
พลเมืองทุกคนพึงปฏิบติัความคิดท่ีปรากฏในมาตรฐานดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสถาบนั
พฒันาผูบ้ริหาร กระทรวงศึกษาธิการว่าคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูเ้ขา้สู่ต าแหน่งผูบ้ริหาร
การศึกษาควรมี 13 ประการ โดยมีหลายประการท่ีเหมาะแก่การพฒันาความเป็นพลเมืองไดแ้ก่ 

1.  เป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม 
2.  มีความรู้และตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง 
3.  เป็นผูป้ระพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูร่้วมงาน 
4.  มีมนุษยสัมพนัธ์และมีความสามารถในการติดต่อประสานงานไดเ้ป็นอยา่งดี 
5.  เป็นผูมี้สุขภาพจิตดี 
6.  เป็นผูพ้ฒันาตนเองใหท้นัสมยัและทนัเหตุการณ์อยูเ่สมอ 
7.  มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายการศึกษาและสามารถน าไปถ่ายทอด

ใหแ้ก่ผูร่้วมงานได ้
8. สามารถปฏิบติัตนใหเ้หมาะแก่กาลเทศะ 
9.  มีทกัษะในการแกปั้ญหาและใหค้  าปรึกษา 
ฯลฯ 

 ลกัษณะเด่นของขอ้เสนอน้ีคือความมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรอบรู้ มีความ
ทนัสมยั มีมนุษยสัมพนัธ์และมีสุขภาพจิตดี ซ่ึงตอ้งรวมถึงสุขภาพกายท่ีมีความสมบูรณ์ตามควร
เอกสารคู่มือการนิเทศการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ระบุ
คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกนัคือ 
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1.  ต้องเป็นผูท่ี้ให้ความรู้ความเข้าใจกับครูภายในโรงเรียนเก่ียวกับทกัษะทาง
สังคม โดยใหค้รูตระหนกัถึงความจ าเป็นและให้แนวทางแก่ครูในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีจะพฒันาทกัษะทางสังคม 

2.  ตอ้งเป็นผูป้ระสานงานในดา้นต่างๆ ท่ีจะก่อใหเ้กิดการพฒันาการเรียนการสอน
ทกัษะทางสังคม เช่น ประสานวทิยากร ประสานแหล่งเรียนรู้ และแหล่งวทิยาการต่างๆท่ีจ าเป็น 

3.  ตอ้งเป็นผูใ้ห้การสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูพฒันานักเรียนให้เกิดทกัษะทาง
สังคม 

4.  ตอ้งใหค้  าแนะน า ค าปรึกษาแก่ครู เม่ือครูตอ้งการ 
5.  ตอ้งร่วมประชุมวางแผนกบัคณะครูท่ีจะร่วมกนัพฒันานกัเรียน 
6.  ตอ้งด าเนินการนิเทศภายใน เก่ียวกบัการพฒันาการเรียนการสอนทกัษะทาง

สังคมดว้ยเทคนิควธีิต่างๆ 
7.  ตอ้งติดตามผล ประเมินผล การด าเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อความสมบูรณ์ถูกตอ้ง

และมีการแกไ้ขปรับปรุงพฒันาให้ดียิ่งข้ึนแหล่งท่ีระบุลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารท่ีเหมาะ
แก่การพฒันาการเรียนการสอนของผูเ้รียนอีกแหล่งคือ โครงการพฒันาผูบ้ริหารตน้แบบปี พ.ศ. 
2545 ของส านกันโยบายและแผน ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ไดร้ะบุไวใ้นเกณฑ์
การคดัเลือกผูบ้ริหารดีเด่นไว ้2 ดา้น คือ 

 1. ความสามารถในการบริหารจดัการท่ีส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ตามแนว
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ โดยมีบางหวัขอ้เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้โดยตรงไดแ้ก่ 
  1.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการบริหารท่ีไดม้าตรฐาน ดงัน้ี  

1.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบั
กรรมการสถานศึกษาและชุมชนในการพฒันาการศึกษาและมีบทบาทในการส่งเสริมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Community) 

1.2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ และความปลอดภยัของผูเ้รียน 

1.3 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมและพฒันาครูอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้
ครูมีประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  มีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ คิดวเิคราะห์ และสร้างองคค์วามรู้เพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
 1.4 ผูบ้ริหารการศึกษาจดัให้มีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผูเ้รียนและ
ทอ้งถ่ิน มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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 1.5 ส่งเสริมให้มีการจดัการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกบัหลกัสูตร 
ความตอ้งการของผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน 
 1.6 ส่งเสริมใหมี้การจดักิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั 

1.2  ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ าในลกัษณะเป็นผูน้ าทางวชิาการ 
1.3  ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูอ้  านวยความสะดวกแก่บุคลากรในโรงเรียน

และผูเ้รียน 
  1.4 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้ประเด็นท่ีส าคัญ  ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะต้องมีผลการ
ปฏิบติังานดีเด่นดา้นส่งเสริมผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะไดต้ามมาตรฐานดงัน้ี 

1.4.1 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
1.4.2 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มี

วจิารณญาณมีความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรอง และมีวสิัยทศัน์ 
1.4.3  ผูเ้รียนมีทกัษะและมีความรู้ท่ีจ  าเป็นตามหลกัสูตร 
1.4.4 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้

และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
1.4.5  ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน

ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
1.4.6 ผูเ้รียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 
1.4.7 ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพ และลกัษณะนิสัย ดา้นศิลปะดนตรีและ

กีฬาแสดงใหเ้ห็นวา่หลกัเกณฑ์การคดัเลือกให้ความส าคญัต่อผลของการท างานท่ีควรเกิดข้ึนกบัตวั
ผูเ้รียน อนัเป็นผลจากการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร 

2.  ดา้นท่ีส าคญัอีกดา้นของการเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีดีคือลกัษณะประจ า
ตน หรือท่ีเรียกกนัวา่การครองตน คือการมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นท่ียอมรับของสังคม โดย
พิจารณาจาก 

2.1 การอุทิศตนใหก้บัการปฏิบติังานในสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
2.2  มีความเมตตากรุณา มีความรับผดิชอบ ยติุธรรม ซ่ือสัตย ์สุจริต 

  2.3  มีการครองตนท่ีดี ไม่มีหน้ีสินลน้พน้ตวั ไม่เก่ียวขอ้งกบั อบายมุข ส่ิง
เสพยติ์ด 
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2.4  ไดรั้บความศรัทธา และยอมรับดา้นคุณธรรมจริยธรรมจากนกัเรียน ครู 
เพื่อนผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้งัคบับญัชา กรรมการสถานศึกษา ผูป้กครองนกัเรียน ชุมชน และ
สังคมลกัษณะทั้ง 4 ประการบ่งบอกถึงความเป็นคนดี จนสามารถเป็นท่ีพึงในเชิงจริยธรรมและ
สามารถใชเ้ป็นแบบอยา่งอา้งอิงในความเป็นคนดี ในฐานะสมาชิกของสังคม และในฐานะท่ีเป็น
ผูน้ าองคก์รระดบัสถานศึกษา ซ่ึงไม่วา่จะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตามยอ่มมีความส าคญัในการอบรม
สั่งสอนเยาวชนใหเ้ป็นพลเมืองดีเท่าเทียมกนั คุณลกัษณะของการเป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรมจนเป็น
ท่ียอมรับของสังคมจึงเป็นความต้องการท่ีส าคญั ให้ข้อเสนอในงานวิจัยเก่ียวกับลักษณะท่ีพึง
ปรารถนาของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีเหมาะกบัการเรียนการสอนเพื่อความเป็น 
พลเมืองดีวา่ 

1. ผูบ้ริหารตอ้งสนบัสนุนครูใหท้  ากิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริม 
ค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการใหก้วา้งขวางข้ึน 

2. พฒันาค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการให้ปรากฏอยู่ในโรงเรียนใน
รูปแบบต่างๆ 

ค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการของคนไทยซ่ึงเคยเป็นประเด็นส าคญัท่ี
กระทรวงศึกษาธิการเคยรณรงคอ์ยูใ่นโรงเรียนทัว่ประเทศ มีใจความส าคญัคือให้นกัเรียนเป็นผูท่ี้มี
ความซ่ือสัตย ์ขยนั ประหยดั อดทน และอดกลั้นต่อส่ิงเยา้ยวน 

แนวความคิดของต่างประเทศ มีหลายประเทศท่ีก าหนดในเร่ืองคุณลกัษณะท่ีพึง
ปรารถนาของผูบ้ริหารโรงเรียน เช่น 

ประเทศแคนาดา ประเทศแคนาดาให้ความส าคญักบับทบาทหนา้ท่ีของอาจารย์
เป็นอย่างมาก เน่ืองจากในทุกมณฑล บริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน คือโรงเรียนสามารถ
ด าเนินกิจกรรมใดๆท่ีเห็นวา่ดี หรือเหมาะสมแก่การพฒันานกัเรียนไดแ้ต่ตอ้งเสนอแผนโครงการให้
คณะกรรมการสถานศึกษาของชุมชนตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายไดพ้ิจารณาร่วมกนัก่อน ดงันั้น ผูท่ี้
ท  าหน้าท่ีอาจารยใ์หญ่หรือผูบ้ริหารโรงเรียนจึงตอ้งเป็นผูท่ี้สามารถท างานร่วมกบัผูป้กครอง ครู 
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งได ้อาจารยใ์หญ่ จึงควรมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1. มีความเป็นผูน้ าในการเรียนการสอน 
2. ก ากบัดูแลการจดัการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลกัสูตรและขอ้ตกลงกบั

ชุมชน 
 3.  ประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
4.  บริหารโรงเรียนอยา่งมีหลกั มีเกณฑ ์
5. ปรับปรุงพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 
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 ดัชนีบ่งช้ีคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนที่เหมาะกับการส่งเสริมการเรียนการ
สอนเพือ่พฒันาความเป็นพลเมืองดี 

จากแนวความคิดและขอ้ก าหนดท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ บ่งช้ีให้เห็นวา่ผูบ้ริหารมี
บทบาทส าคญัอยา่งยิง่ในการส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อพฒันาความเป็นพลเมืองดี ซ่ึงอาจรวมถึง
การเรียนการสอนวชิาอ่ืนหรือคุณลกัษณะอ่ืนๆท่ีโรงเรียนพึงปลูกฝังให้เกิดข้ึนในตวัผูเ้รียน ลกัษณะ
ท่ีสามารถก าหนดเป็นตวับ่งช้ีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ 

1.  ความรู้ ความเข้าใจ ซ่ึงประกอบดว้ยความรู้ความเขา้ใจ เน้ือหาวิชาการ ตาม
สมควร อย่างนอ้ยตอ้งมีสัมมาทิฐิ คือ มีความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งถูกแนวว่าเร่ืองนั้นๆคืออะไร มี
ความหมายมีความส าคญั และเช่ือมโยงกบัเร่ืองอ่ืนๆ อยา่งไร เช่นเขา้ใจวา่ ความเป็นพลเมืองคือ
อะไร มีความหมายครอบคลุมถึงเร่ืองใดบา้ง และมีความสัมพนัธ์กบัเน้ือหาวชิาต่างๆอยา่งไร 

2.  ความสามารถในการน า คือคุณลกัษณะของการริเร่ิม การเป็นผูคิ้ดก่อน เพื่อ
กระตุน้ให้ครูหรือผูเ้ก่ียวขอ้งมองเห็นช่องทางในการปฏิบติั ในสถานะท่ีผูบ้ริหารเป็นผูท้  างานใน
ระดบับนขององคก์ร ยอ่มตอ้งมองเห็นภาพรวมกิจกรรม การด าเนินงาน และทรัพยากรขององคก์ร
ได้ดีกว่า ผูป้ฏิบติัหน้าท่ีครูโดยส่วนใหญ่คาดหวงัว่าผูบ้ริหารจะเป็นผูริ้เร่ิมกิจกรรมท่ีดีและมี
ประโยชน์ต่อการพฒันาผูเ้รียน หลายคร้ังท่ีครูในโรงเรียนไม่กลา้คิดท าอะไรใหม่ๆเพียงเพราะไม่
แน่ใจวา่ผูบ้ริหารโรงเรียนคิดอยา่งไร เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย 

3.  ความสามารถในการประสานงาน ประสานความคิด คือคุณลกัษณะของ
ความสามารถในการดึงพลงัจากส่วนต่างๆทั้ง ในโรงเรียน และนอกโรงเรียนเขา้มารวมท ากิจกรรม 

4.  ความสามารถในการส่งเสริม คือการเอ้ืออ านวยให้เกิดก าลงัใจให้เกิดความ
สะดวกในการท างาน ในการเรียนการสอน เน่ืองจากกิจกรรมการพฒันาความเป็นพลเมือง มี
ลกัษณะกวา้งขวางครอบคลุมกิจกรรมหลายดา้นไม่ไดจ้  ากดัขอบเขตอยู่เฉพาะในห้องเรียนหรือใน
โรงเรียน หรือแมแ้ต่จ ากดัอยู่เฉพาะช่วงเวลาเรียนเท่านั้น จึงตอ้งการครูท่ีทุ่มเทเอาใจใส่นกัเรียน
ตลอดเวลาการส่งเสริมสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชาจึงเป็นส่ิงจ าเป็น 
  5.  ความสามารถในการประเมินและพัฒนา ในการท ากิจกรรมการเรียนการสอน
จ าเป็นตอ้งมีการประเมินและติดตามผล ตามกระบวนการของการประเมินเพื่อพฒันา ทั้งน้ีเพราะ
การเรียนการสอนกระท าอยู่ในสถานการณ์ของความแตกต่างหลากหลายทั้งในดา้นความสนใจ 
ความรู้ความสามารถ พื้นฐานประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง แผนการด าเนินกิจกรรม
จึงควรไดรั้บการประเมินและติดตามผลจากผูบ้ริหารอยา่งต่อเน่ืองและชาญฉลาด 

6.  ความประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมของวิชาชีพและของสังคม 
หมายถึงการปฏิบติัตนในฐานะของคนดี ของครูและผูบ้ริหารท่ีดีจนสามารถเป็นแบบอยา่งให้ผูอ่ื้น
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ยึดถือเป็นแบบอยา่งของผูป้ระพฤติดีประพฤติชอบ ทั้งในการปฏิบติัหนา้้ ท่ีของครู ของผบู ้ริหาร
และในฐานะมนุษย์ปถุชนคนหน่ึงกล่าวโดยรวมคือเป็นคนท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนสามารถเคารพนบ
ไหวไ้ดอ้ยา่งไม่ตะขิดตะขวงใจ 

2.6  ลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของครูทีเ่หมาะกบัการเรียนรู้เพือ่พฒันาความเป็นพลเมืองดี 
   ครูผู ้สอนคือกลไกส าคัญในการสร้างให้เยาวชนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
เน่ืองจากครูคือผูท่ี้ตอ้งอยูใ่กลชิ้ดกบันกัเรียนอยูต่ลอดเวลาของการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
ถึงแมจ้ะถือกนัวา่ยคุปัจจุบนัคือยคุของเทคโนโลยีส่ือสาร ซ่ึงมีความพยายามน าเทคโนโลยีสมยัใหม่
มาใชใ้นการเรียนการสอน และส่งเสริมให้เกิดการเรียนท่ีเนน้กิจกรรม เนน้กระบวนการเรียนรู้แต่
ครูผูส้อนก็ยงัคงมีความส าคญัส าหรับนกัเรียนในฐานะท่ีพึ่งทางด้านภูมิรู้และภูมิธรรม แมว้่าครู
อาจจะไม่ไดรั้บการกล่าวถึงในฐานะปูชนียบุคคลคือบุคคลท่ีควรบูชาเช่นแต่เดิม แต่ในฐานะของผู ้
อ  านวยความสะดวกแก่การเรียนการสอนของนกัเรียน หรือกลัยาณมิตรของศิษยแ์ต่ครูก็ยงัตอ้งเป็นผู ้
ยกระดบัจิตวญิญาณหรือผูน้ าทางวญิญาณของศิษยต์ามแนวคิดของท่านพุทธทาสภิกขุอยูต่ลอดไปมี
ขอ้เสนออยูจ่  านวนมากเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูส าหรับการท าหนา้ท่ีพฒันาศิษยใ์ห้
เป็นคนดีของสังคม เช่น หน่วยศึกษานิเทศก์ของส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
เดิม (2540) เห็นวา่ลกัษณะของครูท่ีเหมาะกบัการสอนให้ผูเ้รียนมีทกัษะของความเป็นพลเมืองดี 
ดงัน้ีคือ 

1.  มองเห็นภาพของงานตลอดแนว ไดแ้ก่ 
 1.1 รู้ขั้นตอนของการท างาน 
 1.2 รู้ลกัษณะของงาน (ยาก หรือง่าย) 
 1.3 จดันกัเรียนใหเ้หมาะสมกบังาน 
2.  รู้จุดประสงคข์องงานวา่ท าเพื่ออะไร  
3.  มีความสามารถกระตุน้และเสริมแรง ไดแ้ก่ 

  3.1 รู้วิธีและสามารถเร้าความสนใจ กระตุน้เสริมแรงให้นกัเรียนแสดงความ
คิดเห็นและเสนอผลงาน 

3.2 เสริมแรงทนัทีท่ีนกัเรียนตอบถูก 
4. มีความสามารถในการประเมิน ตรวจสอบ รายงานผลและน าไปใชไ้ดแ้ก่ 
 4.1 รู้วธีิประเมิน วธีิตรวจสอบผลงาน 
 4.2 สร้างหรือเลือกเกณฑป์ระเมินท่ีเหมาะสม 
5.  รู้พื้นฐานและความสามารถของนกัเรียนเป็นรายบุคคล ไดแ้ก่ 

5.1 รู้ความสามารถ ความถนดัของนกัเรียน 
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5.2 รู้จกัเด็ก (จุดเด่น จุดดอ้ย) 
6.  มีความสามารถในการจดัประสบการณ์ ในการท างานกลุ่มให้นกัเรียนไดอ้ยา่ง

เหมาะสม ไดแ้ก่ 
6.1 กระตุน้ใหน้กัเรียนท ากิจกรรมกลุ่ม ตามบทบาทหนา้ท่ี 
6.2  วางแผนจดัประสบการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

7. มีความสามารถในการเลือกสถานการณ์ออกแบบบนัทึก การจดัท าขอ้มูลและน า
ผลไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

8. มีความสามารถในการส่ือสารความหมายและการใช้ค  าถามกระตุน้ช้ีแนะได้
อยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 

ในปี 2540 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้ตั้งคณะท างานเพื่อ
วเิคราะห์และสังเคราะห์ความคิดเพื่อน าเสนอทฤษฎีการเรียนการสอนส าหรับเป็นพื้นฐานการปฏิรูป
การเรียนการสอนแนวใหม่ 5  ทฤษฎี คือ 

1. ทฤษฎีการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
2. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
3. ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพฒันากระบวนการคิด 
4. ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพฒันาสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัย  ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
5. ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพฒันาสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัย  การฝึกฝน กาย วาจา  

 จากทฤษฎีดงักล่าว ท าใหเ้กิดดชันีซ่ึงน ามาใชเ้ป็นตวับ่งช้ีการเรียนของนกัเรียนและ
การสอนท่ีพึงปรารถนาของครูเพื่อน าไปใชเ้ป็นตวับ่งช้ีแนวทางของนกัเรียนและครูไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน 
ในส่วนตวับ่งช้ีการสอนท่ีพึงสอดคลอ้งกบัแนวปฏิรูปการสอนของครูมีดงัน้ีคือ 

1. ครูเตรียมการสอนทั้งเน้ือหาและวธีิการ 
2. ครูจดัส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีปลุกเร้าจูงใจและเสริมแรงให้ผูเ้รียนเกิดการ

เรียนรู้ 
3.  ครูเอาใจใส่ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และแสดงความเมตตาต่อผูเ้รียนอยา่งทัว่ถึง 
4. ครูจดักิจกรรมและสถานการณ์เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออกและคิดอยา่ง

สร้างสรรค ์
5. ครูส่งเสริมใหผู้เ้รียนฝึกคิด ฝึกท า และฝึกปรับปรุงตน 
6.  ครูส่งเสริมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากกลุ่มพร้อมทั้งสังเกตส่วนดีและ

ปรับปรุงส่วนดอ้ยของผูเ้รียน 
  7.  ครูใชส่ื้อเพื่อฝึกคิดการแกปั้ญหา และการคน้พบความรู้ 
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8. ครูใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเช่ือมประสบการณ์กบัชีวติจริง 
9. ครูฝึกฝนกิริยามารยาทและวนิยัตามวถีิวฒันธรรมไทย 
10. ครูสังเกตและประเมินการพฒันาการของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 

 ตวับ่งช้ีทั้ง 10 ประการแสดงถึงลกัษณะพฤติกรรมของครูอยา่งครบวงจรการด าเนิน
กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ โดยเร่ิมตั้งแต่การเตรียมการการสอนทั้งเน้ือหาท่ีไม่แยกออกจาก
วิธีการสอน การด าเนินกิจกรรมในลกัษณะท่ีเอาใจใส่นกัเรียนเป็นรายบุคคล ส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ตามความถนดัและความสนใจส่งเสริมการคิดอยา่งสร้างสรรค ์ ทา้ยสุดปิดกิจกรรมการเรียน
การสอนดว้ยการประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียน กรอบของลกัษณะท่ีพึงปรารถนาดงักล่าวเป็นแนวทาง
กลางๆท่ีสามารถน ามาใชก้บัการพฒันาผูเ้รียนให้มีความเป็นพลเมืองดีไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจากการ
พฒันาผูเ้รียนให้เป็นผูมี้ความรู้ ทศันคติและทกัษะอนัเก่ียวขอ้งกบัความเป็นพลเมืองดี จ าเป็นตอ้ง
อาศยัการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมมากกวา่การเรียนโดยเนน้เน้ือหาวิชาแต่เพียงอยา่งเดียวในส่วนของการ
พฒันาครู ส านกังานการศึกษาของกรุงเทพมหานครไดร่้วมกบัคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนค
รินทรวิโรฒพฒันาครูในสังกดัเพื่อตอบสนองแนวทางการเรียนการสอนเพื่อเน้นผูเ้รียนให้เป็นคน
เก่ง ดี และมีสุข โดยมีกิจกรรมหลายมิติแต่ในส่วนของครู ไดเ้นน้ท่ีการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์
เพื่อยอมรับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาแนวใหม่ซ่ึงให้ความส าคญัท่ีผูเ้รียน โดยกระบวนทศัน์ใหม่
ท่ีตอ้งการคือ 

1.  มีความเช่ือวา่ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ได้ พฒันาได ้ ตามแนวคิดของปรัชญากลุ่ม
พิพฒันาการนิยม 

2.  ครูตอ้งมองภาพรวมของผูเ้รียน 
3. พฒันาผูเ้รียนแบบองค์รวม คือครูตอ้งมองผูเ้รียน ดว้ยความรัก ความเขา้ใจ 

ผูเ้รียนทุกคนมีศกัยภาพท่ีจะเรียนรู้ มีพลงัท่ีจะเรียนรู้ 
4. ผูเ้รียนเป็นผูก้ระท ากิจกรรมการเรียนรู้ 
5.  ครูตอ้งเช่ือวา่ความรู้เป็นส่ิงท่ีตอ้งเกิดข้ึนและเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
6.  การสอนของครู ครูเนน้กระบวนการมากกวา่เน้ือหา ตอ้งสร้างผูเ้รียนให้มีพลงั

ในการเรียนรู้ 
7.  กิจกรรมการเรียนรู้เป็นโครงสร้างท่ียืดหยุ่นหลากหลาย การเรียนของผูเ้รียน

ต้องเรียนแบบองค์รวมให้ความส าคัญทั้ งความสามารถทางสติปัญญาและความสามารถใน
พฒันาการทางอารมณ์ สามารถปรับและยืดหยุน่ไดอ้ยา่งหลากหลายให้เหมาะสมกบัวฒันธรรมการ
เรียนรู้ในแต่ละทอ้งถ่ินแนวทางการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ขา้งตน้ ถือได้ว่าเป็นแกนหลกัใน
ความคิดของครูปัจจุบนั ท่ีจะต้องน าไปใช้พฒันาผูเ้รียนทุกด้านซ่ึงผลได้สุดทา้ยคือความเป็น
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พลเมืองท่ีดีของสังคมไทยแหล่งความคิดเก่ียวกบัการพฒันาครูแหล่งอ่ืนๆส่วนใหญ่ก็มีค  าแนะน าใน
ลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกนั เช่น สถาบนัศิลปวฒันธรรมเพื่อการพฒันา ให้ความเห็นวา่การเรียนการสอน
ท่ีเหมาะกบัการพฒันาผูเ้รียนให้มีลกัษณะเก่ง ดี มีสุขคือ ตอ้งมี บทเรียนดี ครูสอนเป็น และ
ทรัพยากรเพียงพอ ในส่วนของครูสอนเป็นมีตวับ่งช้ีคือ 

1. ท าหน่วยการเรียนรู้ หรือการออกแบบประสบการณ์ (EAP Experiential 
Activities Planner) โดยครูตอ้งเขา้ใจความสัมพนัธ์ของวิธีสอนแบบต่างๆ โครงสร้างการสอน วสัดุ
การเรียนรู้ และขั้นตอนการเรียนรู้ดงัน้ี 
 1.1 อุ่นเคร่ือง คือการเตรียมความพร้อมให้ผูเ้รียนเกิดความมัน่ใจอย่าง
สนุกสนาน ทา้ทาย 

1.2 แนะน าปัญหา เช่น ใชค้  าถามเพื่อทา้ทายผูเ้รียนใหคิ้ด คน้หา ค าตอบ 
1.3  ไตร่ตรองทางแกเ้ฉพาะตน เช่น ฝึกใหคิ้ด ฝึกคน้หาค าตอบดว้ยตนเอง  
1.4 ระดมทางออกโดยกลุ่ม เช่น ให้ผูเ้รียนแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่ม ฝึกการ

ถกเถียงอภิปราย ยอมรับมุมมองท่ีหลากหลาย 
1.5 ส่ือสารทางออก เช่น ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กตดัสินใจ วิพากษว์ิจารณ์และน าเสนอ

ขอ้มูล 
1.6 ถอดรหสัปรับใช้ เช่น ให้ผูเ้รียนสรุปความรู้และประสบการณ์ ท่ีไดน้ าไป

ปรับใชก้บัชีวติ 
2. เก่งจดักิจกรรม ครูเขา้ใจวิธีและรู้จกัใช้เทคนิคการเรียนรู้ท่ีหลากหลายอย่าง

เหมาะสมสอดคลอ้งระหวา่งระเบียบวธีิสอนโครงสร้างการสอนและวสัดุในการสอน 
3.  เลิศล ้าการส่ือสาร ครูตอ้งส่ือสารใหผู้เ้รียนรู้อยา่งมีระเบียบ 4 ขั้นตอน คือบทน า 

เน้ือหา บทสรุป และเช่ือมโยงปรับใช้ไดก้ล่าวโดยรวมคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูในการ
พฒันาผูเ้รียนให้เกิดลกัษณะท่ีตอ้งการในฐานะของพลเมืองของประเทศคือเป็นคนดี คนมี ความรู้ 
คนมีความรับผิดชอบถือวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนและประเทศ ท่ีตอ้งมีหน้าท่ีในสถานภาพ
ต่างๆกนั ยอ่มตอ้งเป็นครูท่ีคุณลกัษณะส่วนตนคุณลกัษณะส่วนของงาน คุณลกัษณะส่วนของสังคม
ท่ีแหล่งความคิดต่างๆใหค้วามเห็นท่ีตรงกนัจึงสามารถก าหนดเป็นดชันีช้ีวดัลกัษณะพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงคข์องครูซ่ึงเหมาะกบัการพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นพลเมืองดีดงัน้ี 

ดัชนีบ่งช้ีลักษณะที่พึงประสงค์ของครูที่เหมาะกับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็น
พลเมืองดีคุณลกัษณะส่วนตน 

1. มีความประพฤติถูกตอ้งตรงตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วชิาชีพ 
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2. ปฏิบติัตนใหเ้ป็นแบบอยา่งแก่ผูเ้รียนไดท้ั้งในชีวติส่วนตวัและในส่วนท่ีเก่ียวกบั
บทบาทของหนา้ท่ีพลเมือง 

3.  มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมแก่ความเป็นครู และสุภาพชนโดยทัว่ไป 
คุณลกัษณะส่วนของงาน 
1.  มีความรู้ ความเขา้ใจวิธีสอน กระบวนการสอนท่ีเนน้บทบาทและกระบวนการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนตามหลกัของการใชผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
2. มีความสามารถในการใชแ้ผนกิจกรรมท่ีตอบสนอง ความหลากหลายของความ

คิดเห็นหรือมุมมองท่ีแตกต่างกนัของผูเ้รียนได ้
3. มีความสามารถในการเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีมากมายหลากวิธีให้เหมาะกบั

บทเรียนโดยกิจกรรมเหล่านั้นตอ้งค านึงถึงการเรียนรู้อยา่งมีส่วนร่วม และกิจกรรมท่ีเนน้การรับใช้
สังคมดว้ยน าความรู้จากชั้นเรียนไปประยกุตใ์ช ้

4. สามารถเช่ือมโยงและจบัประเด็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคมมาเป็นประเด็น
ของการเรียนรู้เพื่อใหเ้กิดความตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ีของความเป็นพลเมือง 

คุณลกัษณะส่วนสังคม 
หัวใจส าคญัของการสอนเพื่อพฒันาความเป็นพลเมืองคือการให้ผูเ้รียนสามารถ

ปฏิบติัตนให้เป็นพลเมืองท่ีดี ตามระบอบประชาธิปไตย ดงันั้นผูเ้ป็น ครูท่ีรับผิดชอบในทุกสาระ
การเรียนรู้ทุกรายวชิาพึงมีคุณลกัษณะส่วนของสังคมตาม ตวับ่งช้ีต่อไปน้ี 

1. ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย 
2.  ปฏิบติัตนในสังคมของโรงเรียนอยา่งผูรู้้บทบาท หนา้ท่ีของตนเองทั้งต่อหน้า

และลบัหลงัผูเ้รียน เช่น เขา้สอนตรงเวลา มีเหตุผลท่ีตรงตามหลกัเหตุผลอนัยึดประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นตวัตั้ง 

3. ปฏิบติัตนกบัเพื่อนร่วมงานอยา่งเป็นไปตามหลกัของมิตรภาพเสมอภาค และ
สอดคลอ้งกบัหลกัวชิาการ 

4. ไม่ปฏิบติัตนอย่างผูห้ลงงมงายในเร่ืองท่ีไร้เหตุผล หรือแสดงความล าเอียงไป
ตามความคิดเห็นท่ีอาจมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในสังคมดัชนีบ่งช้ีเหล่าน้ีคือกรอบความคิดของ
คุณลกัษณะของครูท่ีเหมาะกบัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาความเป็นพลเมืองดี 

2.7  ลกัษณะกระบวนการเรียนการสอนเพือ่พฒันาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี 
   กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังความเป็นพลเมืองดีให้แก่ผูเ้รียนในระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความหลากหลายไปตามจุดเน้นของการจดัการศึกษาเช่นการสอนเพื่อ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การสอนเพื่อพฒันาค่านิยมการสอนเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ การสอน
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เพื่อให้ความรู้ความคิดและสร้างจิตส านึกทางการเมืองหน่วยศึกษานิเทศก์ของส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเดิม (2540) เสนอหลกัการการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะ
ทางสังคมเพิ่มพนู ความเป็นพลเมืองท่ีดีดงัน้ีคือ 

1.  ออกแบบพฤติกรรมการเรียนรู้ให้นกัเรียนศึกษาและปฏิบติั แลว้นกัเรียนสรุป
ความรู้เองโดยครูคอยช่วยกระตุน้ หรือช้ีแนะ 

2. เลือกกิจกรรม วธีิการ ความซบัซอ้นของเร่ืองใหเ้หมาะสมกบันกัเรียน 
3.  กิจกรรมท่ีจดัเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมขั้นแรกควรเนน้การเก็บรวบรวมขอ้มูล

ส่วนในชั้นสูงข้ึนควรใหกิ้จกรรมท่ีมีการวเิคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า 
4.  มองภาพของงานใหต้ลอดแนวโดยรู้ลกัษณะงานของเป็นขั้นเป็นตอนชดัเจน 
5. ใชเ้ทคนิคหลายแบบเพื่อเร้าความสนใจนกัเรียนอยูต่ลอดเวลา 
6.  จดักิจกรรมท่ีเนน้สาระส าคญัต่อเน่ือง ไม่กระโดดขา้มไปขา้มมา 
7. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถจัดอย่างบูรณาการได้ทุกกลุ่ม

ประสบการณ์โดยขั้นตอนของการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะของการอยูร่่วมกนัในสังคมในฐานะ
พลเมืองของประเทศใหแ้ก่นกัเรียนควรมี 14 ขั้นตอนคือ 

7.1  รับรู้และมองเห็นผลของการกระท า 
7.2  จ าแนกผลของการกระท าได ้(วา่ดี- เลว ควร-ไม่ควรอยา่งไร) 
7.3  จดัล าดบัคุณภาพของการกระท า 
7.4  จดัและน าเสนอระดบัคุณภาพการกระท าของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม 
7.5  มีทกัษะร่วมตดัสินใจเลือกกระท าไดอ้ยา่งเป็นเอกฉนัท ์
7.6  ภาคภูมิใจในการใชร้ะบบคุณค่าอยา่งสม ่าเสมอ 
7.7  ร่วมกนัวางแผนปฏิบติังานตลอดแนว 
7.8  ร่วมกนัจดัสรรงานตามความถนดั ความสามารถของแต่ละบุคคล 
7.9  ร่วมกนัลงมือปฏิบติัตามแผนอยา่งเตม็ความสามารถดว้ยความช่ืนชม 
7.10 ร่วมกนัตรวจสอบวพิากษว์จิารณ์ และเสนอแนวทางปรับปรุงงาน 
7.11 ร่วมกนัเลือกแนวทางปรับปรุงงานท่ีดีไปปฏิบติั 
7.12 ร่วมกนัตรวจสอบการปฏิบติังานตามแผน 
7.13 ร่วมกนัน าเสนอและเผยแพร่ผลส าเร็จของงานดว้ยความภาคภูมิใจ 
7.14 มัน่คง สม ่าเสมอ ช่ืนชมภาคภูมิใจในการปฏิบติัการงานเพื่อประโยชน์ 

ของสังคม 
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 โครงการการศึกษาศกัยภาพของเด็กไทย กองวิจยัการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
(2542) ไดร้วบรวมรูปแบบการพฒันาศกัยภาพของเด็กไทย ในดา้นคุณธรรมจริยธรรมไวจ้  านวน
หน่ึง ไดแ้ก่ การสอนท่ีใชก้ระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ การใชก้รณี
ตวัอยา่ง การใชส้ถานการณ์จ าลองการใชข้่าวและเหตุการณ์ประจ าวนั การใชส่ื้อของจริง ของจ าลอง 
และส่ือสมยัใหม ่การใชเ้พลง การวาดภาพ การเล่านิทาน เป็นตน้ 

 กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพฒันาความเป็นพลเมืองมีหลายวธีิ โดยอาจแบ่งเป็น
กลุ่มไดด้งัน้ีตามลกัษณะเด่นของการสอนนั้น ไดแ้ก่ 

1. การใชกิ้จกรรมกลุ่ม หรือการเรียนแบบร่วมแรงร่วมใจ 
2. การเรียนโดยการใช้ส่ือการสอน เช่น การใช้ข่าว ใช้ของจ าลอง และส่ือ

สมยัใหม่อ่ืน 
3. การใหน้กัเรียนกระท ากิจกรรมเช่นการวาดภาพ การเล่านิทาน 
4. การกระท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือการเรียนรู้ด้วยการรับใช้

สังคม 
กจิกรรมทีใ่ช้กระบวนการกลุ่ม 
การเรียนการสอนโดยกระบวนการกลุ่ม ช่วยท าให้เน้ือหาทางดา้น คุณธรรม 

จริยธรรมของความเป็นพลเมือง กลายเป็นเร่ืองท่ีมีชีวิตชีวาน่าสนใจ มีความเคล่ือนไหว นกัเรียน
สามารถมองเห็นแง่มุมท่ีแตกต่าง การใช้กระบวนการกลุ่ม มุ่งให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมทั้งทางดา้น
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และการปฏิสัมพนัธ์เป็นส่วนใหญ่ โดยมีการใชกิ้จกรรมและส่ือการสอน
หรือกิจกรรมอ่ืนมาประกอบ ตามความเหมาะสม ขอ้ดีของการเรียนการสอนดว้ยกระบวนการกลุ่ม
คือ 

1.  เป็นการสอนท่ียดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยครูตอ้งพยายามจดัการเรียนการสอน
ใหผู้เ้รียนมีโอกาสเขา้ร่วมอยา่งทัว่ถึง และมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดท้ั้ง 4  ดา้น คือ 

 1.1 ทางร่างกาย ไดแ้ก่การลงมือปฏิบติั หรือกระท ากิจกรรมการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง การไดแ้สดงบทบาทร่วม ตามการมอบหมายของกลุ่ม 

 1.2  ทางดา้นอารมณ์ คือการเกิดความรู้สึกพอใจไม่พึงพอใจความสุข หรือ
แมแ้ต่ความรู้สึกไม่พึงพอใจ ซ่ึงจะท าให้นกัเรียนรู้จกัเรียนรู้เร่ืองของอารมณ์และการพฒันาอารมณ์
ของตนใหส้อดคลอ้งกบักลุ่ม 

1.3  ทางดา้นปัญญา คือการใชส้ติปัญญาในการพินิจพิจารณาอภิปรายให้ความ
คิดเห็นอยา่งมีเหตุผล จนสามารถคน้พบขอ้สรุปในใจของตนเองเก่ียวกบัส่ิงท่ีเรียนรู้ได ้
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1.4  ทางดา้นสังคม คือการไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นไดมี้โอกาสมี
ปฏิสัมพนัธ์ มีโอกาสรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีตามบทบาทในกลุ่ม 

2.  ขอ้ดีอีกประการหน่ึงคือเป็นการสอนท่ียึดกลุ่มเป็นแหล่งความรู้ โดยการเรียน
การสอนแนวน้ีจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากกลุ่ม เน่ืองจากผูเ้รียนจะเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล 
ประสบการณ์ ตวัอยา่ง แนวความคิด ขอ้สรุป แก่สมาชิกในกลุ่มเพื่อพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ หา
ขอ้เทจ็จริงประกอบร่วมกนั อนัจะท าใหเ้กิดการบูรณาการ ประสบการณ์เดิม และความรู้ความเขา้ใจ
ของผูเ้รียนตลอดจนคุณลกัษณะต่างๆเขา้ดว้ยกนั 

3.  เป็นการสอนท่ียดึการคน้พบดว้ยตนเอง การคน้พบเน้ือหาสาระของคุณลกัษณะ
ต่างๆดว้ยตนเอง จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความคิดรวบยอดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรม
การแสดงออกสอดคลอ้งกนั 

4. เป็นการสอนท่ีให้ความส าคัญของการน าความรู้ไปใช้ในชี วิตประจ าว ัน 
เน่ืองจากเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีมีลกัษณะของการยืดหยุ่นเคล่ือนไหวไปตามลกัษณะของ
กลุ่ม การสร้างประเด็นของกลุ่มไดม้าจากความตอ้งการหรือปัญหาสังคม เน้ือหากิจกรรมเขา้กบั
เหตุการณ์และส่ิงแวดลอ้มผูเ้รียนจึงโยงเขา้กบัเหตุการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งจิราภรณ์ หุ่นตระกูล 
ใหค้วามคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทของครูวา่ 

4.1  ก่อนใช้บทบาทสมมติครูควรศึกษาท าความเข้าใจในขั้ นตอนการ
ด าเนินการก่อน 

4.2 ครูควรค านึงถึงความเหมาะสมของสภาพโรงเรียนและความพร้อมของ
นกัเรียนในการใชบ้ทบาทสมมติ 

4.3 ครูควรมีบุคลิกภาพท่ีเป็นคนใจเยน็ ยิม้แยม้แจ่มใสเป็นกนัเองกบันกัเรียน 
เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีเป็นมิตร ไม่ใจร้อนหรือรีบร้อนขดักลางคนัในระหวา่งท่ีนกัเรียนแสดงตอ้ง
พยายามกระตุน้และเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดแ้สดงออกอย่างอิสระและเต็มความสามารถ แต่ใน
ขณะเดียวกนัก็ตอ้งรู้จกัจงัหวะท่ีจะขดัหรือตดับทในกรณีท่ีการแสดงเยิน่เยอ้ ไม่ตรงประเด็น 

การสอนโดยใช้บทบาทสมมติ 
การสอนโดยการใช้บทบาทสมมติ เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาส

แสดงออกด้วยการก าหนดบทบาทหน้าท่ีตามความจ าเป็นของเหตุการณ์จะท าให้นักเรียนเกิด
ความรู้สึกนึกคิดในบทบาทท่ีตนเอง ไดท้ดลองสมมุติให้ตนเองเป็นผูมี้บทบาทดงัก าหนดในเร่ืองจะ
ส่งผลเกิดความรู้ความเขา้ใจอยา่งซาบซ่ึงพรรัตน์ แก่นทอง ศึกษาการใชบ้ทบาทสมมติเช่นเดียวกนั
แต่โยงกบัการพฒันาความรับผิดชอบต่อชุมชน ของนกัเรียนชั้นมธัยมชั้นปีท่ี 1 โรงเรียนสายน ้ าผึ้ง 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่านกัเรียนท่ีไดผ้่านการสอนดว้ยบทบาทสมมติ มีพฒันาการ
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ทางดา้นความรับผิดชอบต่อชุมชนสูงกว่าก่อนผ่านกิจกรรมบทบาทสมมติและสูงกว่าใช้วิธีสอน
ตามปกติพรรัตน์ให้ขอ้เสนอแนะว่าบทบาทสมมติเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยพฒันานกัเรียนไดอ้ย่างดี 
โดยจะช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ดา้นต่างๆหลายดา้นเช่นส่งเสริมใหพ้ฒันาความรู้สึกท่ีดีเก่ียวกบั
ตนเอง นกัเรียนมีโอกาสส ารวจค่านิยมของตนและหาหลกัยึดเหน่ียวส าหรับชีวิตของตน อีกทั้งยงั
พฒันาความสามคัคี รู้จกัการแกปั้ญหา ปฏิบติัตนเม่ืออยูใ่นกลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสม 

การเรียนการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจ (Cooperative Learning) การเรียนการสอน
วิธีน้ีให้ประโยชน์ต่อการพฒันาค่านิยม บุคลิกลกัษณะ จริยธรรม และความเป็นพลเมืองอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะการสร้างความเป็นพลเมืองวิธีการน้ี จะช่วยให้ผูเ้รียนคุน้เคยกบักิจกรรมในระบอบ
ประชาธิปไตย เน่ืองจากจะช่วยให้ผูเ้รียนเรียนรู้ ท่ีจะให้เรียนท่ีจะเปล่ียนบทบาทความรับผิดชอบ
เรียนรู้ท่ีจะฟังคนอ่ืน เรียนรู้ท่ีจะแลกเปล่ียนทศันะ ค่านิยม และเรียนรู้ท่ีบรรลุถึงผลดีท่ีพึงไดรั้บ
ร่วมกนัอนัเป็นสาระส าคญัของระบอบประชาธิปไตยวิธีการเรียนแบบน้ี สามารถน ามาใช้ร่วมกบั
การสอนแบบต่างๆ รวมทั้งในการเล่น เดวิดและโรเจอร์ จอห์นสัน บรรยายถึงตวับ่งช้ีลกัษณะท่ีดี
ของการเรียนการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจไว ้2 ประการ คือ  

1. การพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัในทางบวก คือผูเ้รียนตอ้งคิดวา่การรวมพลงักนั
คือท่ีมาของผลดีร่วมกนั ตอ้งคิดในลกัษณะ All for one and one for All หรือ รวมกนัเราอยู ่แยกกนั
เราตาย หรือ จมก็จมดว้ยกนั 
  2. ปฏิสัมพนัธ์แบบตวัต่อตวั (Face to Face Interaction) การท างานร่วมกนั ตอ้งการ
การติดต่อส่ือสารกนัโดยตรง ทั้งตอ้งพูด ฟัง อธิบายการแสดงความรู้สึก ท าให้สมาชิกในกลุ่มเกิด
ลกัษณะเหล่าน้ี 

2.1  ความรับผิดชอบของแต่ละคน ผูเ้รียนแต่ละคนตอ้งมีขอบเขตของความ
รับผดิชอบในงานแตกต่างกนัไปตามสัดส่วนไม่ใช่ปล่อยใหเ้ป็นหนา้ท่ีของคนใดคนหน่ึง 

2.2  ทกัษะของการส่ือสารและการท างานกลุ่มเล็ก ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการสอน
เก่ียวกบัการท างานในกลุ่ม ตอ้งใหรู้้ใหมี้ทกัษะในการท างาน 

2.3  กระบวนการผูเ้รียนตอ้งมีช่วงเวลา วิเคราะห์ อภิปรายถึงวิธีการท่ีท าให้
กลุ่มของตนด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ พร้อมๆกบัท าให้ความสัมพนัธ์ในกลุ่มพฒันาข้ึนในปี 
2544 อรวรรณ หนูชูเช้ือ ไดศึ้กษาน าวิธีการเรียนการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจมาทดลองสอนในช่ือ
วา่วิธีการเรียนแบบร่วมมือโดยเช่ือมโยงกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฤติกรรมประชาธิปไตย
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา่ 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาทอ้งถ่ินของเราของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือ สูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ            
2) นักเรียนท่ีเรียนวิชาทอ้งถ่ินของเราด้วยการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือท าให้พฤติกรรม
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ประชาธิปไตยหลงัการสอนสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ 3) นกัเรียนท่ีเรียนวิชาทอ้งถ่ิน
ของเราดว้ยการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือท าใหพ้ฤติกรรมประชาธิปไตยหลงัการทดลอง 
สูงกวา่ก่อนการทดลอง 

การเรียนการสอนด้วยการรับใช้สังคม (Service - Learning) การเรียนการสอน
ดว้ยวิธีน้ีเป็นการเรียนโดยผ่านกิจกรรมท่ีนกัเรียนน าความรู้จากท่ีไดใ้นห้องเรียนไปประยุกตใ์ชก้บั
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์หรือตรงกบัความตอ้งการ ความจ าเป็นของสังคม เช่น กิจกรรมการอ่าน
หนงัสือให้คนชราฟัง กิจกรรมการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์สภาวะน ้ าเสียในทอ้งถ่ิน
เป็นตน้   ขอ้ดีของการเรียนดว้ยวธีิน้ี คือ 

1. เป็นการฝึกหัดนักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้สภาพความเป็นจริงของสังคมด้วย
ประสบการณ์ตรง เน่ืองจากชุมชนแต่ละแห่งมีสภาพการณ์ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมาก บางแห่งก็มีความ
ละเอียดซบัซอ้นไม่ตรงกบัต าราท่ีเรียน 

2. เปิดโอกาสให้นักเรียนน าความรู้ท่ีได้รับจากในชั้ นเรียนประยุกต์เข้ากับ
สถานการณ์จริง ท าให้เกิดต่อยอดความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตจริง รวมทั้งอาจจะตอ้งคน้ควา้เพิ่มเติม
เพื่ออธิบายสถานการณ์ท่ีพบ 

3. ความรู้ท่ีไดรั้บเป็นความรู้จากประสบการณ์ตรง ผา่นการแกปั้ญหาการกระท า
ทุกขั้นตอน ยอ่มมีความหมาย มีความชดัเจน สามารถ ตกผลึกอยูใ่นความทรงจ า ไดม้ากกวา่การ
เรียนจากต าราในหอ้งเรียนแต่เพียงอยา่งเดียว 

4. เป็นการฝึกประสบการณ์ของการเป็นพลเมือง ไดเ้รียนรู้บทบาทของการเป็น
สมาชิกของชุมชน อยา่งผูมี้ความรู้ ความคิด มีความรู้สึก รับผิดชอบ ตระหนกัในบทบาทความ
รับผดิชอบ ร่วมแกไ้ขปัญหา ของชุมชนดว้ยตนเอง 

วธีิการสอนด้วยการปลูกฝังความรับผดิชอบและรับใช้สังคม มีหลายวธีิเช่น 
มอบงานให้รับผิดชอบ เพื่อให้ผูเ้รียนเรียนรู้บทบาทหน้าท่ีท่ีทุกคนพึงมีต่อสังคม

และผูอ่ื้น งานในโรงเรียน เช่น งานประจ า ไดแ้ก่ การลบกระดานการท าความสะอาดห้องเรียน การ
ดูแลท าความสะอาด โรงอาหาร เป็นตน้ งานช่วยเหลือครู เช่น ช่วยหาขอ้มูลในห้องสมุด ช่วยแผน
กิจกรรม ช่วยดูแล นกักีฬา เป็นตน้ งานในโรงเรียน เช่น เป็นเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั เป็น 
พิธีกรตอนเขา้แถวตอนเชา้ เป็นตุลาการนกัเรียน ช่วยงานป้องกนัยาเสพติดในโรงเรียนเป็นตน้ 

 โครงการบริการโรงเรียน เป็นโครงการท่ีอาจจดัแยกเป็นรายบุคคลหรือจดัเป็นกลุ่ม
ชั้นเรียนก็ได ้และสามารถจดัเป็นกิจกรรมพิเศษหรือเป็นส่วนหน่ึงของรายวชิา ไดแ้ก่กิจกรรมเหล่าน้ี 
การเก็บขยะ วาดภาพเตือนใจ หารายไดช่้วยซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอนให้โรงเรียน ออก
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หนงัสือพิมพโ์รงเรียนช่วยงานธุรการโรงเรียนร่วมมือจดักิจกรรมกบัองค์กรเยาวชน เป็นองค์กร
ปกครองนกัเรียน เป็นตน้ 

 โครงการติววิชาและให้ความช่วยเหลือข้ามอายุ เป็นโครงการท่ีนกัเรียนรุ่นพี่ให้
ความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่รุ่นน้อง โครงการเช่นน้ีจะช่วยให้นักเรียนทั้งสองฝ่ายได้รับ
ผลประโยชน์ โดยรุ่นพี่จะไดค้วามภาคภูมิใจ ไดป้ระสบการณ์และท าให้ความรู้แน่นข้ึน ส่วนรุ่น
นอ้งเขา้ใจวชิาท่ีเรียนและไดแ้บบอยา่งของความเป็นคนเก่งวชิาการและเก่งการถ่ายทอด 
   โครงการรับใช้ชุมชน เป็นโครงการท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดน้ าความรู้ในชั้นเรียน
ไปใชใ้นโครงการกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่น ในรัฐแมร่ีแลนด์ไดอ้อกกฎให้นกัเรียนชั้น
มธัยมปลายตอ้งท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างน้อย 75 ชั่วโมงตลอดหลักสูตร 
เช่นเดียวกบัรัฐนิวยอร์ค ในเขตการศึกษาไรยแ์ละเขตโรเชสเตอร์ ซิต้ี ก็ก าหนดเกณฑ์การจบประการ
หน่ึงของนกัเรียนระดบัมธัยมปลายโดยก าหนดให้นกัเรียนท ากิจกรรมรับใช้ชุมชน เช่นเดียวกนั
นอกจากน้ีกิจกรรมรับใชชุ้มชนยงัมีอีกหลากหลายรูปแบบ ข้ึนอยูก่บัสภาพความเป็นจริงของแต่ละ
ถ่ินแต่ละท่ี ท่ีจดักนัมาทั้งในระดบัประถมและมธัยมศึกษา ไดแ้ก่ การดูแลเด็กเล็ก การเก็บขยะ ศูนย์
ดูแลผูสู้งอายุ การช่วยเหลืองานราชการ การดูแลเด็กพิการ การอ่านหนงัสือให้คนชราฟังการช่วย
เขียนจดหมายใหแ้ก่คนตาบอดหรือผูท่ี้อ่านไม่ออกเขียนไม่ไดห้รือใชภ้าษาองักฤษไม่ได ้การหาทุน
ใหแ้ก่งานการกุศลในทอ้งถ่ิน การเยีย่มเยยีน คนไข ้อนาถาในโรงพยาบาลเป็นตน้ 

ตัวอย่างการใช้วธีิการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมในต่างประเทศ ตวัอยา่งของการใช้
วธีิการเรียนในลกัษณะน้ีในต่างประเทศ เช่น กรณี ต่อไปน้ี  

1. นักเรียนระดับมธัยมศึกษาของโรงเรียนวอชิงตนั  อะคาเดมี ในรัฐไมน์ 
ท าการศึกษาและจดักิจกรรมรณรงคเ์พื่อการเพิ่มจ านวนประชากรของปลาแซลมอน ในแถบแม่น ้ า 
East Machias โดยความร่วมมือกบัองค์กรภาครัฐและเอกชนหลายองค์กรเช่น มหาวิทยาลยัไมน์ 
โครงการฟ้ืนฟูถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของปลาแซลมอน กองทุนปลาแซลมอนในแอตแลนติค และกองทุน
ปลาแซลมอนในแถบตะวนัออกตอนล่าง โดยนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายไดน้ าเอาลูก
ปลาแซลมอนมาเล้ียงอนุบาลในบ่อท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิท่ีใกลเ้คียงกบัอุณหภูมิของน ้ าจริงและ
ก่อนท่ีจะปล่อยลงแม่น ้ านกัเรียนไดมี้การเดินทางไปศึกษาภาวะแวดลอ้ม วิเคราะห์สภาวะทางดา้น
ฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยาอุณหภูมิ วดัคุณภาพของน ้ า ศึกษาสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของน ้ า 
สัมภาษณ์ประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง ทา้ยสุดไดจ้ดัท าวิดิทศัน์เพื่อน าเสนอแนวคิดและขอ้เท็จจริงแก่ท่ี
ประชุมสัมมนาผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัการเร่ืองน ้าของรัฐแมว้า่ผลของการกระท าอยา่งต่อเน่ืองของ
นกัเรียนในโรงเรียนแห่งน้ีจะไม่ส่งผลให้เกิดการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรปลาแซลมอนอย่าง
มากมายนกัเน่ืองจากมีปัญหาเชิงซ้อนหลายอยา่ง แต่ก็ส่งผลให้ประชาชนมีความต่ืนตวัเห็นคุณค่า
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ของการอนุรักษส์ภาวะแวดลอ้มและรักษาคุณภาพของน ้ าเพิ่มมากข้ึนท่ีส าคญัคือท าให้นกัเรียนท่ีได้
มีเรียนมีความรู้เก่ียวกบัเคมี ชีวะ และฟิสิกส์ได้เกิดประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้ความรู้กบั
สถานการณ์จริง ไดเ้รียนรู้ความคิดความเห็นของประชาชนในสถานการณ์จริง  รวมทั้งไดเ้รียนรู้ถึง
ผลของความรับผดิชอบและไม่รับผดิชอบของคนทัว่ไป  

2. กรณีท่ีสองเป็นเร่ืองของนกัเรียนจากโรงเรียน Contennial HighSchool จดัท า
โครงการท่ีมีช่ือวา่ SAFEH2O โดยการน าของครู Ed Rohdeโครงการมีเจตนารมณ์ท่ีจะให้บริการ
การตรวจสอบคุณภาพของน ้ าให้แก่ชุมชนโดยไม่หวงัผลก าไร โดยเร่ิมจากการรับสมคัรนกัเรียน
อาสาสมคัรจ านวนหน่ึงแลว้ขอรับบริจาคเคร่ืองมือวดัแสง  UV และชุดเคร่ืองมือตรวจคุณภาพน ้ า
เพื่อวดัคุณภาพของน ้ าด่ืม ระดบัความเขม้ของความเป็นกรดความเป็นด่างระดบัของแบคทีเรีย 
คลอรีน และสารตะกัว่ งานทดลองขั้นแรกคือเร่ิมใหน้กัเรียนทดสอบน ้าท่ีอยูใ่กลต้วัคือน ้ าในบ่อน ้ าพุ
ของโรงเรียน หลงัจากมีความพร้อมและความมัน่ใจในเคร่ืองมือและความเขา้ใจของทีมงาน ทาง
โครงการก็เร่ิมให้บริการในวงกวา้งข้ึน โดยให้นกัเรียนอ่ืนๆท่ีสนใจน าน ้ าจากทางบา้นมารับการ
ตรวจ และให้บริการแก่ประชาชนโดยทัว่ไป เม่ือเวลาผา่นไป 5 ปี โครงการน้ีเร่ิมมีความมัน่คงมาก
ยิ่งข้ึน แมว้า่นกัเรียนรุ่นบุกเบิกส าเร็จการศึกษาออกไปแต่ก็มีสมาชิกมาเพิ่มข้ึนเปน็ 80 คน ในแง่
ธุรกิจสามารถมีรายได ้ และงบประมาณด าเนินการของตนเองจนจดัเป็นทุนสนบัสนุนการเรียน
วทิยาศาสตร์ได ้ในแง่การสร้างเครือข่ายสามารถ ส่ือสารความรู้โดยตรงไปยงัชุมชน โรงพยาบาลใน
ทอ้งถ่ิน และโรงเรียนอ่ืนๆ โครงการสามารถจดัตั้งแผนกวิจยั และพฒันาโดยงานช้ินแรกแผนกวิจยั
และพฒันาคือการผลิตสบู่ลา้งมือท่ีไม่เป็นพิษกบัคนและไม่เพิ่มมลภาวะให้แก่น ้ า (ในประเทศไทย
พบวา่มีงานวิจยัการเรียนการสอนท่ีใชก้ารเรียนรู้เช่ือมโยงกบัชุมชนอยูห่ลายงาน ซ่ึงผลงานวิจยัได้
บ่งช้ีวา่ไดผ้ลดีกวา่การสอนดว้ยวิธีปกติ เช่น งานของ ชยัยศ อ่ิมสุวรรณ์ ศึกษาการพฒันารูปแบบ
การศึกษาชุมชนเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนพบวา่ 1) ปัญหาการพฒันาท่ีย ัง่ยืนในชุมชน เป็นปัญหาท่ีเกิด
ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ท าให้ชุมชนในฐานะ
ระบบสังคมเสียดุลยภาพ โครงการการศึกษาชุมชนได้ถูกน ามาใช้เป็นวิถีทางในการแก้ปัญหา 
โครงการดงักล่าวเสริมสร้างบูรณาการในชุมชน โดยการให้มีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผน
และจดัการเป้าหมายของโครงการคือการแกปั้ญหาชุมชน และมุ่งหมายให้สมาชิกส่วนใหญ่ใน
ชุมชนไดรั้บประโยชน์จากโครงการ 2) รูปแบบการศึกษาชุมชนเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน จ าแนก
ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบอิงชุมชนท่ีชุมชนเป็นผูริ้เร่ิมและรูปแบบอิงสถาบนัซ่ึงหน่วยงาน
ภายนอกเป็นผูริ้เร่ิม ซ่ึงรูปแบบท่ีชุมชนเป็นผูริ้เร่ิมเป็นรูปแบบท่ีเหมาะส าหรับชุมชนท่ีมีผูน้ าท่ี
เขม้แข็งและมีศกัยภาพพื้นฐาน รูปแบบน้ีเน้นแนวคิดการพึ่งตนเอง การมีส่วนร่วมและการใช้
ทรัพยากร ตลอดจนภูมิปัญญาภายในชุมชน โครงการดงักล่าวเกิดข้ึนโดยชุมชนเอง และมีเป้าหมาย
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ในการพฒันาความสามารถของสมาชิกเพื่อแกปั้ญหาการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ส่วนรูปแบบท่ีหน่วยงาน
ภายนอกเป็นผูริ้เร่ิม เป็นรูปแบบท่ีเหมาะส าหรับชุมชนท่ีประสบปัญหาเกินขอบเขตความสามารถ
ของชุมชน การแกปั้ญหาจ าเป็นตอ้งอาศยัความช่วยเหลือจากภายนอก เป็นตน้วา่ องคก์รระหวา่ง
ประเทศ หน่วยงานรัฐ หรือโครงการในพระราชด าริ อย่างไรก็ตามการจดักิจกรรมการศึกษาใน
โครงการดงักล่าวมีเป้าหมายท่ีจะสร้างการมีส่วนร่วมการพฒันากระบวนการเรียนรู้และศกัยภาพ
ของสมาชิกเพื่อให้แกปั้ญหาของชุมชนไดเ้องเช่นกนั ชวาลา เวชยนัต ์ (2544) ไดศึ้กษาการพฒันา
แบบการเรียนการสอนท่ีใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ดว้ยการรับใชส้ังคม เพื่อส่งเสริมความตระหนกัในการ
รับใช้สังคม ทกัษะการแกปั้ญหา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ 
พบว่า 1) แบบการเรียนการสอนท่ีใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมฯ  ประกอบด้วย
องคป์ระกอบ 6 องคป์ระกอบ คือ เป้าหมายหลกัการและเหตุผล เทคนิคและวิธีการเรียนการสอน 
บทบาทผูเ้รียน บทบาทผูส้อน ส่ือวสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 2) เทคนิคและวธีิการเรียนการสอน
มีองคป์ระกอบยอ่ย รวมเรียกวา่เทคนิคการเรียนรู้ดว้ยการรับใชส้ังคม ส าหรับองคป์ระกอบรองมี 4 
ประการ คือ การเรียนวิชาการ การท ากิจกรรมรับใชส้ังคม การไตร่ตรอง การประเมินและแสดง
ผลงาน 3) กระบวนการบูรณาการแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนในรายวิชา สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ช่วง คือช่วงการเตรียมการ ช่วงการท ากิจกรรมรับใชส้ังคม ช่วงการสรุป น าเสนอ และ
ประเมินผล โดยทุกช่วงจะมีการด าเนินการวิชาการและการไตร่ตรองไปพร้อมกนั 4) กรณีศึกษาท่ี
เรียนดว้ยแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนมีคะแนนเฉล่ียความตระหนกัในการรับใชส้ังคม สูงกวา่
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 5) กรณีศึกษาท่ีเรียนดว้ยแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนมี
คะแนนเฉล่ียทกัษะการแกปั้ญหา สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.5 6) กรณีศึกษาท่ีเรียน
ดว้ยแบบการเรียนท่ีพฒันาข้ึน มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทั้งรายวิชาสังคมศึกษา และ
รายวชิาภาษาองักฤษ สูงกวา่กรณีศึกษาท่ีเรียนดว้ยการเรียนการสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 และ 7) กรณีศึกษาท่ีท าการสังเกตพฤติกรรมท่ีพฒันาการพฤติกรรมรับใชส้ังคม
สูงข้ึนตามล าดบัพอเพญ็ ไกรนรา  และ คณะ  ศึกษาการบูรณาการรูปแบบการเรียนรู้วิถีชุมชนกบั
การเรียนการสอนรายวชิามานุษยวิทยาสุขภาพส าหรับนกัศึกษาพยาบาลศาสตร์พบวา่ การเรียนรู้วิถี
ชุมชน มีแนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ท่ีสามารถตอบสนองวตัถุประสงคข์องรายวิชามานุษยวิทยา
สุขภาพ โดยน าวธีิการทางมานุษยวทิยามาใชใ้นการศึกษาและวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษย์
กบัส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ ดงันั้นการน ารูปแบบ
การเรียนรู้วิถีชุมชนมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนดงักล่าว นอกจากจะช่วยลดเวลาท่ีใชใ้นการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนไดแ้ลว้นกัศึกษายงัไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริงในชุมชน อนัจะส่งเสริม
ให้เกิดความคิดใคร่ครวญ (Reflection) เพื่อน าไปสู่การเช่ือมโยงกบัหลกัการ และทฤษฏีต่างๆ ได้
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ชดัเจนมากข้ึน ช่วยให้นกัศึกษามีความสุข สนุกในการเรียนน าไปสู่การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
การศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน และหลงัเรียน คะแนน
ทดสอบหลงัเรียนรู้(ร้อยละ 71.08) สูงกวา่ก่อนเรียนรู้ (ร้อยละ 62.03) อยา่งมีนยัส าคญัท่ี .001 มี
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนรู้ในชุมชน มากกวา่เรียนรู้ในชั้นเรียนนกัศึกษามีความสุขต่อการ
เรียนรู้ในระดบัมาก ประชาชนในชุมชนท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ของนกัศึกษา มีความพึงพอใจต่อรูปแบบ
การเรียนรู้ของนักศึกษายกเวน้เร่ืองระยะเวลา  ซ่ึงมีความคิดเห็นสอดคล้องกบันักศึกษาว่า มี
ระยะเวลาเรียนรู้ในชุมชนนอ้ยเกินไป 

กจิกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เพลงและเกม 
ไม่ว่าจะเป็นยุคสมยัใด เพลงและเกมยงัคงเป็นกิจกรรมท่ีท าให้ผูมี้ส่วนร่วม มี

ความสุข สนุกสนานโดยซึมซบัเน้ือหา เน้ือหาสาระ คติธรรมไดต้ามโอกาสอนัควรเพลงท่ีน ามา
สอนควรเป็นเพลงท่ีมีเน้ือความสั้ น ง่ายและมีความหมายตรงกบับทเรียนท่ีสอนอาจเป็นเพลง
ประเภทกล่อมเด็ก หรือเพลงแปลงเน้ือจากเพลงไทยสากล เพลงพื้นบา้น เพลงยอดนิยมตามยุคตาม
สมยั 

การสอนโดยใช้กรณตีัวอย่าง 
กรณีตวัอยา่งเป็นอีกกิจกรรมการเรียนการสอนหน่ึงท่ีสามารถหยิบเอาเหตุการณ์ท่ี

เป็นเร่ืองจริง หรือเป็นเร่ืองแต่งข้ึนจากเคา้โครงเร่ืองจริงท่ีมิติชวนให้คิดไดห้ลายแง่หลายมุม บางเร่ือง
อาจจะเป็นประเด็นขดัแยง้ทางจริยธรรมท่ีสามารถมองไดท้ั้งถูกและผิด บางเร่ืองเป็นประเด็นถกเถียง
กนัไดใ้นแง่ของการปฏิบติัหน้าท่ีของความเป็นพลเมือง กระบวนการเรียนด้วยวิธีน้ีจะช่วยฝึกให้
นกัเรียนมีความเขา้ใจในเหตุการณ์อยา่งเป็นรูปธรรม กระตุน้ให้หาขอ้สรุปอยา่งสร้างสรรคแ์ละเป็น
ประโยชน ์บนฐานของเหตุและผล ฝึกการรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นซ่ึงมีมุมมองท่ีแตกต่างกนั และ
ช่วยใหพ้ฒันาทกัษะของการอภิปรายกลา้เสนอความคิดเห็นซ่ึงอาจเป็นความเห็นซ่ึงแตกต่างจากผูอ่ื้น 

การเรียนรู้จากข่าวและเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้จริงในสังคม 
ในปัจจุบันเป็นยุคท่ีข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและหลายช่องทางวิทยุ

โทรทศัน์และหนงัสือพิมพไ์ม่ใช่ของแปลกของหายากส าหรับครอบครัวไทยเหมือนดงัเช่นแต่ก่อน 
การติดตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคมจะท าให้มองเห็นมุมมองท่ีแตกต่างกนั เห็นเคล่ือนไหว
ทางสังคม ไดเ้รียนรู้เหตุและผลจากบุคคลท่ีมีตวัตนจริง มีบทบาทอยูใ่นสังคมตามสถานภาพ และ
หนา้ท่ีของแต่ละคนอาจารยอ์  าไพ สุจริตกุล ให้ขอ้คิดเก่ียวกบัการสอนเพื่อพฒันาให้เกิดคุณลกัษณะ
ท่ีดีท่ีพึงประสงคว์า่ตอ้งใชว้ธีิการเร้าใจ ปลุกใจใหเ้ขม้แขง็คึกคกักลา้ต่อตา้นความคิดและการกระท า
ท่ีผดิ อาจหาญในการกระท าความดี โดยใชห้ลกั 3 ประการ คือ  
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1. โจมตีช้ีขอ้ผดิ แสดงความรังเกียจ และประณามคนโกง คนชัว่ คนเห็นแก่ตวั คน
ทุจริตผดิศีลธรรมดว้ยถอ้ยค าท่ีรุนแรงเฉียบขาด 

2.  ยกยอ่งการกระท าหรือบุคคลท่ีควรยกยอ่ง ติเตียนการกระท าของบุคคลท่ีควรติ
เตียน เปรียบเทียบความดีความชัว่ใหเ้ห็นชดัเจนเพื่อนกัเรียนจะไดเ้ลือกปฏิบติัไดถู้กตอ้ง 
  3.  เตือนใหเ้ห็นพิษภยัร้ายแรงของการกระท าชัว่ จนเกิดความรังเกียจท่ีจะท าชัว่ท า
บาป โนม้นา้วใจให้กลา้กระท าดี จนเกิดศรัทธาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะท าความดี และมัน่ใจในผลแห่ง
กรรมดี 

การใช้สมุดสะสมคะแนนความดี 
   กลวิธีการส่งเสริมความดีอีกวิธีหน่ึงคือการใช้สมุดสะสมคะแนนความดีของ
โรงเรียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานบางโรงเรียนเช่นโรงเรียนมธัยมวดัดุสิตาราม ใชส้มุดสะสม
คะแนนความดีเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อสังคม 
กลวธีิน้ีพบในโรงเรียนระดบัประถมและมธัยมศึกษาโดยทัว่ไป เพียงแต่ปัจจุบนัอาจลดความสนใจ
ลงอยา่งไรก็ตามหากพิจารณาเร่ืองการสร้างความเป็นพลเมืองในมิติกวา้งคือพิจารณารวมไปถึงเร่ือง
ของการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม บุคลิกภาพ และหนา้ท่ีพลเมือง อาจไดว้ิธีสอนอยา่งหลากหลาย 
ดงัท่ี Howard Kirschenbaumไดเ้สนอวิธีการพฒันาค่านิยม บุคลิกภาพและความเป็นพลเมืองไวถึ้ง 
100 วิธี (100 Ways to Enhance Values and Morality in Schools and Youth Settings,1995) เช่น การ
ก าหนดค่านิยมเป้าหมาย วรรณกรรมและสารคดี เร่ืองราว โสตทศันูปกรณ์ การคาดหวงั การอา้งอิง 
การมีส่วนร่วมในความเช่ือและเหตุผลการมีส่วนรวมในความรู้สึก การมีส่วนร่วมในระสบการณ์ 
การใช้แบบอย่างท่ีผิดเป็นเคร่ืองเตือนใจ การวิเคราะห์ตวัแบบ เป็นตน้ตวัอย่างปฏิบติัจริงของ
โครงการพฒันาความเป็นพลเมืองดีตวัอย่างโครงการท่ีอยูใ่นข่ายของการพฒันาเยาวชนเพื่อความ
เป็นพลเมืองไดแ้ก่ โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ซ่ึงเป็นโครงการน าร่องเพื่อสร้างกระแสการ
พฒันาคนและสังคมในระดบัจุลภาค ของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ร่วมกบัผูบ้ริหารงาน
ในระดบัจงัหวดั หวัหน้าส่วนราชการนกัการเมือง ผูแ้ทนองคก์รเอกชน และผูบ้ริหารโรงเรียน
ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2540 ถึง ปี พ.ศ. 2544 

วตัถุประสงคข์องโครงการคือ 
1. เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนเป็นผูมี้ศีลธรรม จริยธรรมและวฒันธรรมท่ีดี 
2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นผูมี้วินยั ส านึกในการเคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย

อยา่งเคร่งครัด 
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   3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นผูมี้วิจารณญาณ  รู้จกัรับผิดชอบชั่วดีกลัน่กรอง
วเิคราะห์ขอ้มูลข่าวสารอยา่งมีเหตุผล เลือกปฏิบติัในทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบัชุมชนและสังคม 
 ดัชนีช้ีวดัลกัษณะการเรียนการสอนทีเ่หมาะกบัการพฒันาความเป็นพลเมือง 
   หากพิจารณาในเชิงดัชนีช้ีวดัลกัษณะการเรียนการสอนท่ีเหมาะกับการพฒันา
ความเป็นพลเมืองท่ีดีสามารถประมวลไดด้งัน้ี 

1.  เป็นการเรียนการสอนดว้ยบรรยากาศแบบเปิด คือเป็นการเรียนการสอนท่ีเปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนได้มีส่วนในการอภิปราย ให้ความเห็นในประเด็นปัญหาสังคมท่ีอาจเป็นเร่ือง
ขดัแยง้ทางความคิด หรือยงัอาจหาขอ้สรุปท่ีลงตวัไม่ได ้

2.  เป็นการเรียนการสอนท่ีนกัเรียนมีโอกาสไดเ้รียนรู้เหตุการณ์กิจกรรม หรือกรณี
ต่างๆท่ีเกิดในสังคม ทั้งดา้นท่ีเป็นดา้นบวกและลบในสังคมเพื่อให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้ส่ิงท่ีเป็น
เหตุเป็นผลของเหตุการณ์ต่างๆ 

3.  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการท าประโยชน์หรือเรียกว่าการรับใช้
ชุมชน เพื่อฝึกใหน้กัเรียนเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมท างานเพื่อประโยชน์แก่ผูอ่ื้น อนัเป็นการฝึก
ใหเ้กิดจิตส านึกของการรับผดิชอบสังคมโดยรวม 

4.  มีการจดักิจกรรมท่ีนกัเรียนไดมี้โอกาสสวมบทบาทซ่ึงอาจตอ้งเป็นบทบาทของ
ประชาชนในอนาคต เช่น เป็นบุคคลในอาชีพท่ีมีอยูใ่นชุมชน เพื่อเรียนรู้ความรู้สึกนึกคิด ปัญหา
และการแกปั้ญหาของคนเหล่านั้น 

5.  น าเอาของท่ีมีในทอ้งถ่ิน เช่น ภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน บุคลากรในทอ้งถ่ิน เขา้มามี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ิน และเขา้ใจส่ิงท่ีมีคุณค่าของ
ทอ้งถ่ินตนเอง 

6.  จดัการเรียนการสอนในลกัษณะขา้มวิชาหรือขา้มหลกัสูตร คือ การน าเอาวิชา
ต่างๆทุกวิชา มาเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโดยบูรณาการลกัษณะความเป็น
พลเมืองเขา้กบัเน้ือหาวชิาทุกวชิา 

7. จดัให้มีกิจกรรมท่ีปลูกฝังความเป็นพลเมืองดีในลกัษณะเช่ือมทุกกิจกรรมของ
โรงเรียนให้เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความเป็นคนดี ตั้งแต่กิจกรรมกีฬา กิจกรรมลูกเสือ
อนุกาชาด กิจกรรมพฒันาส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ 

8. จดัใหค้ณาจารยท์ั้งโรงเรียนมีส่วนร่วมเป็นกรรมการหรือเป็นคณะท างานเพื่อจดั
กิจกรรมท่ีเป็นการส่งเสริมความเป็นพลเมืองอย่างต่อเน่ืองและมีแผนการจดักิจกรรมท่ีชัดเจน 
กวา้งขวางสรุปไดว้า่ ดชันีบ่งช้ีการเรียนการสอนท่ีเหมาะกบัการพฒันาความเป็นพลเมือง ดงัน้ีคือ
หลกัของบรรยากาศท่ีเปิดกวา้งหลกัของการมีส่วนร่วมจากคณาจารย ์นกัเรียน และชุมชน หลกัการ
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ท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อทอ้งถ่ินหรือชุมชน หลกัการเรียนและจดัหลกัสูตรแบบขา้มรายวิชา 
ขา้มกิจกรรมหลกัการเรียนรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และเหตุการณ์จริงในสังคม 

2.8  ลกัษณะความเป็นพลเมืองทีพ่งึประสงค์ของเยาวชน  
แมว้่าเป้าหมายของการศึกษาจะไดรั้บการก าหนดไวห้ลายประการ แต่การเป็น

พลเมืองท่ีดีของประเทศยอ่มเป็นเป้าหมายส าคญัส าหรับการสร้างสังคมไทยในอนาคต ดงัท่ีทราบ
กนัโดยทัว่ไปในวงการศึกษาวา่ความคิดรวมๆ ของลกัษณะของคนท่ีเป็นผลผลิตทางการศึกษาเป็น
คนเก่ง ดี และมีความสุข หรือดี เก่งและมีความสุขตามการเนน้ของแต่ละบุคคล แต่อยา่งไรก็ตาม
ลกัษณะท่ีควรสร้างให้เป็นคุณลกัษณะประจ าตวัของเด็กไทยย่อมมีรายละเอียดอีกมากตามความ
ซับซ้อนของสังคมดังเช่นพระราชบัญญัติการศึกษาได้ก าหนดเป็นเป้าหมายหลักของการจัด
การศึกษาวา่เพื่อการพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นได้อย่างมี
ความสุข ขอ้ความน้ีไดรั้บการน ามาเป็นแนวทางหลกัของการจดัการศึกษาแต่เม่ือลงลึกสู่การปฏิบติั
ยอ่มหาความกระจ่างในเชิงรายละเอียดเพิ่มข้ึน เน่ืองจากค าวา่เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญามีความหมายท่ีกวา้งสามารถขยายความออกได้หลายประเด็นตามความแตกต่างทาง
ความคิดในปี 2545 โครงการวิถีการเรียนรู้ของคนไทย ของส า นกังานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติไดม้อบหมายใหเ้กรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิและคณะวจิยัเพื่อค าตอบเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค์ของคนไทยในอนาคตเพื่อน ามาก าหนดกรอบและแนวทางของการจดัการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสมและตรงกบัความเป็นจริงของสังคมในอนาคตอย่างแทจ้ริง ทา้ยสุดค าตอบท่ีไดจ้ากการ
วจิยัเชิงเอกสารและการระดมความคิดเห็นของท่านผูรู้้ สรุปไดว้า่คุณลกัษณะของคนไทยในอนาคต
พึงมี 5 มิติ คือมิติทางดา้นร่างกาย มิติดา้นจิตใจ มิติดา้นความรู้ มิติดา้นทกัษะความสามารถและมิติ
ดา้นลกัษณะชีวติโดยมีค าอธิบายดงัน้ี 

1. มิติดา้นร่างกาย คือเป็นผูท่ี้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มี พฒันาการใน
ดา้นร่างกายและสติปัญญาอยา่งสมบูรณ์ตามเกณฑแ์ต่ละช่วงวยั 

2.  มิติดา้นจิตใจ คือเป็นผูท่ี้รู้จกัและเขา้ใจตนเอง เขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้น เขา้ใจ
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงและสภาพแวดลอ้มต่างๆ รอบตวัไดเ้ป็นอยา่งดี 

3. มิติดา้นความรู้ คือเป็นผูท่ี้สามารถรู้ลึกในแก่นสาระของวิชา สามารถ รู้รอบตวั
ในเชิงสหวิทยาการ และเป็นผูท่ี้สามารถรู้ไดไ้กลโดยสามารถ คาดการณ์เก่ียวกบัอนาคตท่ีจะมาถึง
ได ้
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4. มิติดา้นทกัษะความสามารถ คือเป็นผูท่ี้ทกัษะในดา้นการคิด ทกัษะในการ
ส่ือสาร ทกัษะภาษาต่างประเทศ รวมทั้งทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ทกัษะทางสังคม 
ทกัษะการอาชีพ ทกัษะทางสุนทรียะ ทกัษะการจดัการท่ีดี 
  5.  มิติดา้นลกัษณะชีวติ คือเป็นผูท่ี้มีลีกษณะชีวติแห่งความขยนัอดทนทุ่มเทท างาน
หนกั มีระเบียบวินยั มีความซ่ือสัตย ์ มีวิสัยทศัน์ ท าทุกอยา่งอยา่งดีเลิศ มีจิตส านึกประชาธิปไตย 
เห็นคุณค่าในเอกลกัษณ์ความเป็นไทย มีจิตส านึกต่อผูอ่ื้นแลส่วนรวม รวมทั้งมีชีวิตแห่งการ
ประหยดัอดออมความพยายามท่ีจะคน้หาคุณลกัษณะของคนไทยปรากฎเป็นงานท่ีเก่ียวเน่ืองกนัอีก
งานคือเอกสารเร่ืองวธีิการเรียนรู้ของคนไทย  ซ่ึงจดัท าโดยคณะท างานของส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติเสนอความเห็นว่า หากจะก าหนดคุณลกัษณะของคนไทยพึงควรรู้วา่ ชีวิตใน
อนาคตของเด็กไทยจะตอ้งเผชิญกบัชีวิตเช่นไร ซ่ึงสรุปผลจากการระดมความคิดของผูเ้ช่ียวชาญวา่
ในอนาคตคนไทยจะเป็นดงัน้ีคือ 

1.  เป็นชีวิตท่ามกลางภาวะปัจจยัเส่ียงและปัจจยัเสริม ได้แก่ส่ิงแวดล้อมทาง
ธรรมชาติถูกท าลาย คนรวยจะยิ่งรวย คนจนจะยิ่งจน เกิดการรุกทางวฒันธรรมเชิงบริโภค ส่วน
ปัจจยัเสริม ไดแ้ก่คนในสังคมจะให้ความส าคญัต่อการใชส้ติปัญญามากข้ึน ความสะดวกในการ
แสวงหาความรู้และฐานคิดของคนกวา้งขวางข้ึน 

2. สังคมใหม่มีการเปล่ียนแปลงเร็วมาก 
3.  ความสัมพนัธ์ของคนจะห่างเหิน แต่การติดต่อส่ือสารกลบัรุกประชิดติดตวั 
4.  สังคมเทคโนโลยีและข่าวสารก่อให้เกิดการครอบง าทางความคิด และการ

ตดัสินใจ 
5.  คนในสังคมใหม่เร่ิมแสวงหาการเติมเต็มทางจิตวิญาณ ชีวิตการ ปูพื้นฐานทาง

ศิลปะ วรรณกรรม ดนตรีจึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นและจากการวิเคราะห์ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของ
เด็กไทยจากพระราชนิพนธ์ เร่ืองพระมหาชนก และพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี และเอกสารอ่ืนๆ พบคุณลกัษณะดงัน้ีและจากการวิเคราะห์คุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค์ซ่ึงประมวลจากพระบรมราโชวาทท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัวเร่ืองพระมหาชนก และพระราชด ารัสเก่ียวกบัเด็กและเยาวชนจากหนังสือค าพ่อสอน
รวมทั้งปาฐกถาดา้นการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในหนงัสือช่ือ 
รัตนพินิจ นิทิศการศึกษา ไดข้อ้สรุปคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ดงัน้ี ความเพียรท่ีบริสุทธ์ิ ปัญญาท่ี
เฉียบแหลมและก าลงักายท่ีสมบูรณ์ความเพียรท่ีบริสุทธ์ิ (Pure Perseverance) คือความขยนัหมัน่เพียร
ไม่ทอ้ถอยในกิจการท่ีท า โดยแยกคุณสมบติัออกเป็นสองดา้นคือ 1) ความสามารถในการกระท า 
และ 2) คุณธรรม จิตส านึกในการกระท าปัญญาท่ีเฉียบแหลม คือความฉลาดรู้ และสติปัญญา-
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ความคิด ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะของการรู้จริง รู้ครบถว้น รู้เหตุรู้ผล รู้เท่าทนั รู้เช่ือมโยงความเป็นไทย
กบัความรู้สากล รู้จกัตนเอง รู้จกัสังคมก าลงักายท่ีสมบูรณ์ หมายถึงการมีสุขภาวะทั้งทางกายและจิต
การท่ีเด็กในช่วงวยัรุ่น ท่ีมีอายใุนช่วง 13 - 18 ปี จะมีคุณลกัษณะทั้ง 3 ประการได ้ตอ้งมีความพร้อม 
7 ประการ ไดแ้ก่ ความพร้อมในการแสวงหาความรู้และคน้พบความรู้  ความพร้อมทางดา้น
คุณธรรมและวฒันธรรมความพร้อมทางดา้นทกัษะชีวิตและวินยัชีวิต  ความพร้อมทางดา้นการคิด
และจินตนาการ ความพร้อมทางดา้นสังคมและมนุษยสัมพนัธ์ ความพร้อมทางดา้นการท างานและ
ความสามารถในการงานอาชีพ และความพร้อมของสมรรถนะในการแข่งขนั ในส่วนของความ
พร้อมในทางดา้นการท างานและความสามารถในอาชีพ เอกสารวถีิการเรียนรู้เสนอของเด็กจะตอ้งมี
ลกัษณะเหล่าน้ีเป็นฐานคือ 1) การเรียนวชิาการอยา่งเป็นระบบกบัการเรียนรู้ในการท างาน 2) การน า
ผูเ้รียนออกสู่สถานประกอบการในชุมชน กบัการน าความรู้เร่ืองงานอาชีพในชุมชนเขา้สู่ชั้นเรียน 3) 
การปลูกฝังคุณธรรมการท างานกบัการเรียนรู้คุณธรรมจากการท างานจริง 4) การฝึกทกัษะ
ความสามารถเฉพาะตน กบัการท างานเป็นกลุ่มการสร้างทีมงาน 5) การฝึกใชแ้รงงาน (ฝึกท า) กบั
การฝึกใชปั้ญญาในการท างาน (ฝึกคิด ประยุกต์ ) 6) การใฝ่หาความเป็นเลิศในงาน กบัการ
ประเมินผลงานแต่ละขั้นตอนสมพงษ ์จิตระดบั (2546) ไดเ้สนอความเห็นวา่ ลกัษณะของเด็กไทยท่ี
พึงประสงค ์ควรมีลกัษณะดงัน้ี 

1.  มีความมัน่ในตนเองแบบสากล แต่อ่อนนอ้มถ่อมตนแบบวฒันธรรมไทย 
2.  มีความสามารถในการใชท้กัษะภาษาองักฤษ ภาษาคอมพิวเตอร์ และวฒันธรรม

ท่ีหลากหลาย (Global literacy) 
  3.  รู้จกัสิทธิหนา้ท่ี และความรับผิดชอบ จิตส านึกสาธารณะในการเมืองระบอบ
ประชาธิปไตย 

4.  ด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง รู้จกัพึ่งตนเอง มีแนวทางมชัฌิมา ปฏิปทา
เป็นวถีิชีวติท่ีเรียบง่าย ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

5.  มีความสามารถเป็นผูป้ระกอบการ ในธุรกิจขนาดกลางขนาดยอ่มได ้
6.  มีทกัษะการจดัการและการบริหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
7.  รู้จกัคุณค่าของตนเอง ยอมรับความแตกต่างแห่งศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ ดูแล

รักษาส่ิงแวดลอ้มใหย้ ัง่ยนืและเกิดประโยชน์สุขแก่ทุกฝ่าย 
8.  เป็นคนเก่ง คนดีและเป็นคนมีความสุข รู้จกัปรับตนเองในกระแสโลกาภิวตัน์

ไดอ้ยา่งสมดุลย ์แยบยลและรู้เท่าทนั 
9.  มีทกัษะชีวิตในการจดัการปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้มีภูมิตา้นทานของจิตใจท่ีเขม้แข็ง

จนสามารถปฏิเสธภยัอนัตรายต่างๆท่ีกระตุน้ย ัว่ยใุหห้ลงผดิได ้



 

 

61 

10. มีความภูมิใจในความเป็นคนไทย การด ารงรักษา ถกัทอสานต่อวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองได้ความคิดเร่ืองคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค์ดงักล่าวขา้งตน้มีลกัษณะไม่ต่างจากลกัษณะท่ีก าหนดในหลกัสูตรระดบัมธัยมศึกษาเดิม
มากนกั ดงัท่ีพรรณผกา กุศลสถาพร ไดว้จิยัคุณลกัษณะทางจริยธรรมท่ีปรากฏอยูใ่นหนงัสือและเคย
ใชเ้ป็นหนงัสือเรียนของระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ตามหลกัสูตรฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2533 พบวา่
มี 24 ประการ ไดแ้ก่ ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความมีเหตุผล ความกตญัญูกตเวที ความ
มีระเบียบ ความเสียสละ การรู้รักสามคัคี ความประหยดัมธัยสัถ์ ความยุติธรรม ความอุตสาหะ
ขยนัหมัน่เพียร ความมีเมตตากรุณา การพึ่งตนเองได ้ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผก่ารมีสัจจะและความจริง 
ความมีสติรู้จกัผิดชอบชัว่ดี ความอดทนอดกลั้นการตรงต่อเวลา ความเป็นผูมี้วฒันธรรม ความใฝ่รู้ 
การรู้จกัประมาณตน การไม่เบียดเบียนกนั การมีสัมมาคารวะ การส่งเสริมคนท าความดี และความ
กลา้ทางจริยธรรมกล่าวโดยรวม คุณลกัษณะของเยาวชนไทยท่ีเหมาะกบัความเป็นพลเมืองไทย คือ
คุณลกัษณะท่ีขยายรายละเอียดจากเป้าหมายของการศึกษาคือ  เป็นคนเก่ง เป็นคนดี และมีความสุข 
เพียงแต่ตอ้งท าความเขา้ใจให้ชดัเจนในความคิดเร่ืองความเก่งเน่ืองจากความเก่งกบัความมีปัญญา
หลายคร้ังไม่ไดเ้ป็นเร่ืองเดียวกนั แมว้า่ทางการศึกษาจะก ากบัความเก่งดว้ยลกัษณะของความดีก็ตาม
เน่ืองจากความคิดเร่ืองความดีเอง ก็มีหลายแง่มุมยกตวัอยา่งเช่นคนคนหน่ึงกระท าการอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงซ่ึงอาจเป็นเร่ืองหม่ินเหม่ต่อการผิดจริยธรรม แต่คนคนนั้นฉลาดหรือเก่งพอท่ีจะท าเร่ืองนั้นให้
ถูกตอ้งตามกฎหมายหรือกฏหมายรวมทั้งกติกาของสังคมประชาธิปไตยไม่สามารถเอาความผิดจาก
การกระท านั้นได้ คนก็อาจได้ช่ือว่าเป็นคนเก่ง พร้อมๆกบัมีความสุขอยู่ในสังคมปัจจุบนัได้
เช่นเดียวกนัอยา่งไรก็ตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องความเป็นพลเมืองของเยาวชนไทยควรมี 3 
มิติคือ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ดา้นความคิดความเช่ือและดา้นการปฏิบติัตน 

ด้านความรู้ความเข้าใจ ไดแ้ก่ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจหลกัและระเบียบการปกครองประเทศในระดบัประเทศและ

ระดบัทอ้งถ่ิน 
2.  มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองสิทธิ หนา้ท่ีของตนเองและผูอ่ื้น 
3.  มีความรู้ความเขา้ใจในความเก่ียวโยงกนัของสถานภาพของผูค้นกลุ่มต่างใน

สังคมในเชิงซอ้น 
  4. มีความรู้ความเข้าใจการเมืองการปกครองในมิติสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกับ
ประชาชน และการเมืองภาคประชาชน เขา้ใจเร่ืองของสิทธิชุมชนทุนทางสังคมอนัหลากหลาย 

5.  มีความรู้ความคิดเท่าทนัการเปล่ียนแปลงทางสังคมทั้งในระดบัประเทศและ
ระดบัโลกท่ีอาจมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัประเทศไทย 



 

 

62 

6.  มีความรู้ความสามารถในเทคโนโลยีสมยัใหม่ วิถีชีวิตอย่างใหม่ตามควรแก่
วชิาชีพของตน 

ด้านความคิดเห็น/ เจตคติ 
1. มีเจตคติท่ีดีต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองอนัเป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม 
2.  มีเจตคติท่ีดีต่อการอยูร่่วมกนัอยา่งเอ้ืออาทร 
3.  เป็นผูมี้ความคิดเห็นต่อเหตุการณ์บา้นเมือง 
4.  เห็นคุณค่าของวฒันธรรมไทย วถีิชีวติและค่านิยมอยา่งไทย 
5.  เห็นคุณค่า และผดุงความเป็นชาติร่วมกบัผูอ่ื้น 
6.  มีความคิดเห็นท่ีทนัสมยั 
ด้านการปฏิบัติตน 
1. ปฏิบติัตนใหถู้กตอ้งสอดคลอ้งกบักฎหมาย กฎศีลธรรมและกฎกติกาของชุมชน

ทอ้งถ่ิน ประเทศชาติ 
2. ปฏิบติัตนตามหลกัสิทธิ หนา้ท่ีของพลเมือง 
3. ปฏิบติัตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้น 
4. มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเป็นเร่ืองของการจรรโลงความถูกตอ้ง  ความเป็น

ระเบียบ ความดีงามของสังคม 
ความเป็นพลเมืองท่ีการเรียนการสอนพึงสร้างให้เกิดข้ึนในตวัผูเ้รียนนั้นควรถือ

แนวทางตามท่ีเป้าหมายการศึกษาปัจจุบนัวางไวเ้พียงแต่ตอ้งท าให้กรอบความคิดเร่ืองความเป็น
พลเมืองตอ้งมีความหลากหลายเน่ืองจากในปัจจุบนันิยามความคิดเร่ืองน้ีมีมิติกวา้งมากข้ึน จากเดิม
ท่ีอธิบายความเป็นพลเมืองดีวา่หมายถึงการปฏิบติัตามหนา้ท่ีพลเมือง และศีลธรรมอนัดีของสังคม 
เน่ืองดว้ยภารกิจท่ีพึงปฏิบติัต่อสังคมเองก็มีความหลากหลายมิติมากข้ึน เช่น การเป็นพลเมืองดีอาจ
ไม่ไดจ้  ากดัเพียงการไปลงคะแนนเลือกตั้งเท่านั้นหรือไม่ใช่เพียงการยอมรับแนวทางท่ีรัฐก าหนด
โดยไม่มีการโตแ้ยง้ถกเถียง หาเหตุหาผลอนัเหมาะควรไม่ขดักบัหลกัการอ่ืนซ่ึงอาจมีความหมายสูง
กวา่นโยบายของรัฐ เช่นหลกัแห่งสิทธิมนุษยชน เป็นตน้ อีกทั้งความส าคญัของความเป็นพลเมืองดี
มีผลต่อปัญหาสังคม ถา้ประชาชนมีความรับผิดชอบและมีทศันคติท่ีดีต่อความเป็นพลเมืองดีแลว้
ปัญหาของสังคมก็จะนอ้ยลง หรืออาจจะไม่เกิดปัญหาเลยก็ได ้นอกจากน้ียงัเช่ือวา่พลเมืองศึกษาไม่
เพียงแต่จะช่วยเตรียมเด็กส าหรับการเป็นผูใ้หญ่ในอนาคตแต่ยงัคงช่วยท าให้เด็กๆ เป็นพลเมืองดี
ตั้งแต่วยัเด็ก 
 



 

 

63 

สรุปได้ว่าผู ้บริหารท่ีเหมาะแก่การพัฒนาผู ้เรียนเพื่อความเป็นพลเมืองจะต้องมี
ความสามารถในการบริหารจดัการท่ีส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ตามแนวพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชนในการพฒันาการศึกษาและมีบทบาทในการส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้  มี
การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และความปลอดภยัของผูเ้รียน ส่งเสริมและพฒันาครูอยา่ง
สม ่ าเสมอเพื่อให้ครูมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู ้เ รียนเป็นส าคัญ มี
ความสามารถในการแสวงหาความรู้ คิดวเิคราะห์ และสร้างองคค์วามรู้เพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
จดัให้มีหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้งน้ี
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีภาวะผูน้ าในลกัษณะเป็นผูน้ าทางวิชาการ เป็นผูอ้  านวยความสะดวกแก่
บุคลากรในโรงเรียนและผูเ้รียน  ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชใ้นการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ และท่ีส าคญัอีกด้านของการเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีดีคือลกัษณะประจ าตน 
หรือท่ีเรียกกนัว่าการครองตน คือการมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นท่ียอมรับของสังคม โดยพิจารณา
จากการอุทิศตนให้กบัการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง มีความเมตตากรุณา มีความรับผิดชอบ ยุติธรรม 
ซ่ือสัตย ์สุจริตไดรั้บความศรัทธาและยอมรับดา้นคุณธรรมจริยธรรมจากนกัเรียน ครู เพื่อนผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ผูบ้งัคบับญัชา กรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชนและสังคม 

ในส่วนของการพฒันาครู ส านกังานการศึกษาของกรุงเทพมหานครไดร่้วมกบัคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ไดศึ้กษาเพื่อตอบสนองแนวทางการเรียนการสอนเพื่อ
เนน้ผูเ้รียนใหเ้ป็นคนเก่ง ดี และมีสุข โดยมีกิจกรรมหลายมิติแต่ในส่วนครู ไดเ้นน้ท่ีการปรับเปล่ียน
กระบวนทศัน์เพื่อยอมรับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาแนวใหม่ซ่ึงให้ความส าคญัท่ีผูเ้รียน โดย
กระบวนทศัน์ใหม่ท่ีตอ้งการคือ ครูตอ้งมองภาพรวมของผูเ้รียน พฒันาผูเ้รียนแบบองคร์วม ครูตอ้ง
มองผูเ้รียนด้วยความรัก  ความเขา้ใจ ผูเ้รียนทุกคนมีศกัยภาพท่ีจะเรียนรู้ มีพลังท่ีจะเรียนรู้ เป็น
ผูก้ระท ากิจกรรมการเรียนรู้  และตอ้งเช่ือวา่ความรู้เป็นส่ิงท่ีตอ้งเกิดข้ึนและเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  
การสอนของครู ครูเน้นกระบวนการมากกว่าเน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้เป็นโครงสร้างท่ียืดหยุ่น
หลากหลาย ให้ความส าคญัทั้งความสามารถทางสติปัญญาและความสามารถในพฒันาการทาง
อารมณ์ สามารถปรับและยดืหยุน่ไดอ้ยา่งหลากหลายใหเ้หมาะสมกบัวฒันธรรมการเรียนรู้ในแต่ละ
ท้องถ่ิน ท่ีจะต้องน าไปใช้พฒันาผูเ้รียนทุกด้านซ่ึงผลได้สุดท้ายคือความเป็นพลเมืองท่ีดีของ
สังคมไทย 

ลกัษณะกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เป็นพลเมืองดีมีหลายวิธี โดย
อาจแบ่งเป็นกลุ่มไดต้ามลกัษณะเด่นของการสอน ได้แก่ การใช้กิจกรรมกลุ่ม หรือการเรียนแบบ
ร่วมแรงร่วมใจ การเรียนโดยการใชส่ื้อการสอน เช่นการใชข้่าว ใชข้องจ าลอง และส่ือสมยัใหม่อ่ืน  
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การให้นักเรียนกระท ากิจกรรมเช่นการวาดภาพ การเล่านิทาน หรือการกระท ากิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนหรือการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม ซ่ึงกระบวนการเรียนการเพื่อการพฒันา
ความเป็นพลเมืองมีหลากหลายวธีิ แต่ละวธีินั้นสามารถช่วยยกระดบัความรู้ ทศันคติและความตั้งใจ
ท่ีจะกระท ากิจกรรมตามหน้าท่ีของความเป็นพลเมืองของเยาวชนได ้ขอเพียงแต่ครูตอ้งรู้และตอ้ง
เขา้ใจการใชว้ธีิการต่างๆอยา่งเหมาะสม โดยหลีกเล่ียงการสอนดว้ยวิธีใดวิธีหน่ึงดว้ยเวลาท่ียาวนาน 
หากจะกล่าวแบบก าป้ันทุบดินตามยุคสมยัก็คือ ควรใช้การสอนแบบใช้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางนั่น
กลาง แต่อยา่งไรก็ตาม การสอนดว้ยวธีิอ่ืนในลกัษณะเนน้ความส าคญัของครูก็ยงัเป็นส่ิงท่ีไม่อาจทิ้ง
ไปได ้ทั้งน้ีเน่ืองจากการปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีทศันคติท่ีดีต่อสังคม มีทศันะคติท่ีดีต่อการกระท าความดี  
การไดรั้บค าสอนจากตน้แบบท่ีดีมีคุณธรรมก็เป็นเร่ืองจ าเป็นเช่นเดียวกนั หากพิจารณาในเชิงดชันี
บ่งช้ีการเรียนการสอนท่ีเหมาะกบัการพฒันาความเป็นพลเมืองได้แก่ หลกัของบรรยากาศท่ีเปิด
กวา้ง  หลักของการมีส่วนร่วมจากคณาจารย์ นักเรียน และชุมชน  หลักการท ากิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อทอ้งถ่ินและชุมชน  หลกัการเรียนและจดัหลกัสูตรแบบบูรณาการรายวิชา และเรียนรู้
จากภูมิปัญหาทอ้งถ่ินและเหตุการณ์จริงในสังคม 
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บทที ่3 
การด าเนินการวจัิย 

 
 การวิจยั เร่ือง การบริหารจดัการเพื่อสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนใน
สถานศึกษาสังกดัเทศบาลใชร้ะเบียบวธีิวจิยัแบบผสมผสาน (Mixed Methodology)  เป็นการวิจยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวตัถุประสงค์
เพื่อทราบปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล  และเพื่อ
ทราบแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนใน
สถานศึกษาสังกดัเทศบาล ผูว้จิยัก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวจิยัและระเบียบวธีิวจิยั ดงัน้ี 
 
1.  ขั้นตอนการด าเนินการวจัิย 

 เพื่อให้การวิจัยด า เนินการอย่าง เป็นระบบด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลตาม
วตัถุประสงค์ของการวิจยั และมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจยัเป็น    
3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนที ่ 1 การจัดเตรียมโครงการ  

 เป็นการจัดเตรียมโครงการวิจยัอย่างเป็นระบบตามระเบียบวิธีการด าเนินการวิจัย  
โดยการศึกษาและคน้ควา้หาขอ้มูลจากเอกสาร ต ารา วารสาร บทความ งานวิจยั ตลอดจน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการเพื่อสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนใน
สถานศึกษาสังกดัเทศบาล ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  ปรึกษาและขอค าแนะน าจากอาจารย์
ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ แลว้น ามาก าหนดกรอบแนวคิดการวจิยั  เสนอโครงการวิจยัต่อคณะกรรมการ
พิจารณาหัวขอ้วิทยานิพนธ์ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัแต่งตั้ง สอบและรับขอ้เสนอจากคณะกรรมการมา
ปรับปรุงแกไ้ขโครงการวจิยั จดัท าโครงการวจิยัท่ีสมบูรณ์ เสนอโครงการวจิยัท่ีสมบูรณ์ต่อภาควิชา 
เพื่อน าเสนอบณัฑิตวทิยาลยัพิจารณา   
 ขั้นตอนที่  2  การด าเนินการวจัิย  

 เป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัท าการศึกษาและก าหนดตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งในการวิจยั  สร้างและ
พฒันาเคร่ืองมือการวจิยั  เก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล  ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ขั้น ดงัน้ี 
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 ขั้นที่ 1  การศึกษาตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน 
ผูว้จิยัไดก้  าหนดวธีิการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

1.  ศึกษา ค้นควา้ วิเคราะห์แนวคิด  ทฤษฎี  และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัย
คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนจากเอกสาร ต ารา วารสาร บทความ งานวิจยัและเวบ็ไซต์
ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   

2.  น าขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis)  มาสังเคราะห์เป็น
แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi Structured  Interview) ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา และ
ปรับแกต้ามค าแนะน า  หลงัจากนั้นน าแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง ไปสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ  
จ านวน 9 คน  ผูว้ิจยัสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับในแวดวงการศึกษาในระดบั
ผูบ้ริหารระดบัสูง  ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบปฏิสัมพนัธ์ (Interactive Interview) โดยผูว้ิจยัใช้วิธี
คดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญแบบเจาะจง (Purposive samplings)  

3.  น าข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัยและผลการสัมภาษณ์มาสร้าง
ประเด็นปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง 

4. น าประเด็นปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองไปสร้างขอ้ค าถามของแบบสอบถาม
ความคิดเห็น (Opinionnaire)  

 ขั้นที ่2 การวเิคราะห์ปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองโดยใชร้ะเบียบวิจยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research)  ซ่ึงมีขั้นตอน ดงัน้ี 

1.  น าประเด็นปัจจัยคุณลักษณะความเป็นพลเมืองจากขั้นท่ี 1 มาจัดท าเป็น
แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionative)  แบบลิเคอร์ท (Likert  Scale)1  เพื่อวดัระดบัความ
คิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการศึกษาในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล 

2.  น าแบบสอบถามท่ีได้ไปตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจยั  โดยน าไปให้
ผูท้รงคุณวฒิุ  จ  านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content  Validity)  ดว้ยการหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้งรายขอ้  ท่ีเรียกวา่ IOC (Index of  Item  Objective  Congruence )  เลือกขอ้ค าถาม 
ท่ีมีค่า IOC ท่ีมากกว่า 0.5 ข้ึนไป  และปรับปรุงแบบสอบถาม  หลงัจากนั้นน าแบบสอบถามไป
ทดลองใช ้  (Try Out) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่กลุ่มท่ีใชว้ิจยั  ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการส านกั/กอง
การศึกษา 1 คน และศึกษานิเทศก์/หวัหนา้ฝ่าย 1 คน  ผูอ้  านวยการโรงเรียน 1 คน และหวัหนา้กลุ่ม
งาน/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีสังกัดเทศบาลเมืองทุกแห่งทั้ง 4 ภูมิภาคของประเทศไทย        
น าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามดว้ยการค านวณ

                                                 
1Rensis Likert, The Human Organization (New York: McGraw-Hill, 1961), 74. 
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ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient) ด้วยสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s 

Alpha Coefficient)
2 
 

3.  น าแบบสอบถามความคิดเห็นฉบบัสมบูรณ์ไปเก็บขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองของผู ้เ รียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล จากผู ้ให้ข้อมูล  
คือ ผูอ้  านวยการส านกั/กองการศึกษา ศึกษานิเทศก์/หวัหนา้ฝ่าย  ผูอ้  านวยการโรงเรียน หวัหนา้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 412 คน  

4.  น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีได้กลบัคืนมาตรวจสอบความถูกตอ้ง วิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพื่อยืนยนัปัจจยัคุณลกัษณะความเป็น
พลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล 
 ขั้นที ่3 การหาแนวปฏิบติัในการบริหารจดัการเพื่อสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง
ของผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลเมือง 
  1. วิเคราะห์การบริหารจดัการเพื่อสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนใน
สถานศึกษาสังกดัเทศบาลโดยการน าปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองจากขั้นท่ี 2 มาท าการ
สัมภาษณ์ โดยผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน  9  คน และสรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ และขอ้คน้พบการ
วิเคราะห์ขอ้มูลในแต่ละประเด็นโดยใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) ซ่ึงไดแ้นวปฏิบติั
ของแต่ละปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง 
  ขั้นตอนที ่ 3  การรายงานผลการวจัิย  

เ ป็นขั้ นตอนการจัดท ารายงานผลการวิจัย  น า เสนอร่างรายงานการวิจัย ต่อ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ปรับปรุงและแกไ้ขขอ้บกพร่องตามค าแนะน าของคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ จดัท ารายงานผลการวิจยัฉบบัสมบูรณ์  เสนอรายงานการวิจยัต่อบณัฑิตวิทยาลยั
เพื่อพิจารณาขออนุมติัส าเร็จการศึกษา  และเผยแพร่ผลงานวจิยัในการประชุมวิชาการหรือตีพิมพใ์น
วารสารทางวชิาการ 
 
 
 
 

      
 
 
 
                                                 

2 Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Test, 4 th ed. (New York : Harper 
and Row Publishing,1984), 126. 
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-  ศกึษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่
เก่ียวข้องกบัปัจจยัคณุลกัษณะความเป็น
พลเมืองทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
(document analysis) 

-  สร้างแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
สมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒิุ  9 คน 

ขั้นท่ี 2 การวิเคราะห์
ปัจจยัคุณลกัษณะความ
เป็นพลเมือง 

- สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 
(Opinionnaire) เพื่อวดัระดบัความคิดเห็น
แบบลิเคอร์ท (Likert Scale) 
- ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือและทดลอง
ใชเ้คร่ืองมือ (Try Out) 
- เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
- วิเคราะห์ปัจจยัคุณลกัษณะความเป็น
พลเมือง (Exploratory Factor 

Analysis) 
 

ขั้นท่ี 3 หาแนวปฏิบติัในการบริหาร
จดัการปัจจยัเพื่อสร้างคุณลกัษณะ
ความเป็นพลเมือง 
 

     สมัภาษณ์ ผูท้รงคุณวฒิุ 9 คน โดย
น าข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis)  
 

     ขั้นตอนการด าเนินการ              กระบวนการ       ผลทีไ่ด้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

ภาพท่ี  2   แสดงขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
 
ระเบียบวธีิวจัิย 

 เพื่อให้การวิจยัเป็นไปตามวตัถุประสงค์ มีประสิทธิผลสูงสุด ผูว้ิจยัได้ก าหนด
รายละเอียดเก่ียวกบัระเบียบวิธีการวิจยั ซ่ึงประกอบดว้ยแผนแบบการวิจยั ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 
ตวัแปรท่ีศึกษาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
การวเิคราะห์ขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวจิยั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

ขั้นท่ี 1  การศึกษาตวัแปรท่ี
เก่ียวกบัปัจจยัคุณลกัษณะ
ความเป็นพลเมือง 

ประเด็นปัจจยัคุณลกัษณะความ
เป็นพลเมือง 

ปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง 

แนวปฏิบติัในการบริหารจดัการเพ่ือ
สร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง 
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แผนแบบการวจัิย 

 การวิจัยคร้ังน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) เป็นการวิจัย 
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative  Research)  มีแผนแบบ
การวจิยัในลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งเดียว ศึกษาสภาวการณ์โดยไม่มีการทดลอง (the one shot, non–
Experimental Case  Study) ซ่ึงเขียนเป็นแผนภูมิ (Diagram) ไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 แผนแบบการวจิยั 
 
 เม่ือ  R  หมายถึง กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการสุ่ม 
  X  หมายถึง ตวัแปรท่ีศึกษา ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัการ  
                      สร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน  

  O  หมายถึง ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง 
 ขั้นท่ี 1 ศึกษาคน้ควา้ตวัแปรเก่ียวกบัปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนโดย

ศึกษา วิเคราะห์และสรุปวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองทั้งในและ
ต่างประเทศ แลว้น าขอ้สรุปท่ีไดม้าสังเคราะห์เป็นบทความท่ีแสดงแนวคิดของผูว้ิจยั  ประกอบดว้ย
ตวัแปรปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองเพื่อใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานให้กบัผูเ้ช่ียวชาญให้ทราบถึง
ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นพลเมืองของผู ้เรียน ท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร  จากนั้นน าปัจจัย
คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองไปสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 9 คน ซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับใน
แวดวงการศึกษาในระดับผูบ้ริหารระดับสูง  ใช้วิธีการสัมภาษณ์ แบบปฏิสัมพนัธ์ ( Interactive 
Interview) น าขอ้มูลจากความคิดเห็นและประสบการณ์ของผูเ้ช่ียวชาญมาสังเคราะห์เป็นประเด็น
ปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง  

ขั้นท่ี 2 การวิเคราะห์ปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง  ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัไดน้ าตวั
แปรปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์จากความคิดเห็นและประสบการณ์
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ของผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงไดม้าจากขั้นท่ี 1 มาสร้างเป็นแบบสอบถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นของกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นการตรวจสอบสภาวการณ์โดยไม่มีการทดลอง (The One - Shot, Non-Experimental, 
Case Study design ) ซ่ึงจดัอยูใ่นประเภทของการวิจยัเชิงพรรณนา  (Descriptive Research) มา
วเิคราะห์ยนืยนัปัจจยั  

ขั้นท่ี 3 การหาแนวปฏิบติัการบริหารจดัการเพื่อสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง
ของผูเ้รียนในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัไดน้ าปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองท่ีไดม้าจากขั้นท่ี  2 โดยน า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์จากผูเ้ช่ียวชาญมาวเิคราะห์เน้ือหา (content analysis) ในแนวปฏิบติัของ
แต่ละปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง 

  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิยคร้ังนีค้ือ 
1.  ประชากร ไดแ้ก่  เทศบาลเมืองท่ีมีโรงเรียนในสังกดัท่ีจดัการศึกษาเพื่อสร้างความ

เป็นพลเมือง 135 เทศบาล โดยในแต่ละเทศบาลผูใ้ห้ขอ้มูล ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการส านกั/กอง
การศึกษา 1 คน และศึกษานิเทศก์/หวัหนา้ฝ่าย 1 คน  ผูอ้  านวยการโรงเรียน 1 คน และหวัหนา้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 1 คน 
 2.  ผูว้ิจยัไดท้  าการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง จากการเปิดตารางของ เคอร์ซี และมอร์
แกน (Krejcie and Morgan)3 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 103  เทศบาล โดยในแต่ละเทศบาลผูใ้ห้
ขอ้มูล ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการส านกั/กองการศึกษา 1 คน และศึกษานิเทศก์/หัวหน้าฝ่าย 1 คน  
ผูอ้  านวยการโรงเรียน 1 คน และหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 คน รวมทั้งหมด 412 คน  

 ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์ความคิดเห็น 
 การเก็บขอ้มูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ

น ามาสรุปรวมกับหลักการแนวคิด ทฤษฎี ในการก าหนดตวัแปรท่ีศึกษา โดยผูท้รงคุณวุฒิและ
ผูเ้ช่ียวชาญ  โดยใชว้ธีิเลือกแบบเจาะจง (Purposive Samplings) โดยมีเกณฑท่ี์ใชใ้นการเลือกดงัน้ี 

1.  เป็นผูมี้ต  าแหน่ง/มีประสบการณ์โดยตรงกบัการบริหารจดัการศึกษา หรือ 
2.  มีส่วนเก่ียวข้องในการบริหารงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ระดับ

เทศบาล)  
3.  เป็นผูมี้ทศันคติท่ีดีและมีวสิัยทศัน์มีองคค์วามรู้เก่ียวกบัพลเมืองศึกษา 

                                                 
3 บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบือ้งต้น, พิมพค์ร้ังท่ี 7 (กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น, 2545), 

43. 
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  ผูว้ิจยัมีวตัถุประสงค์ในการน าแนวคิดท่ีมาจากความเช่ียวชาญและประสบการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง น าไปวเิคราะห์ สังเคราะห์ผนวกเขา้กบัแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งตาม
วตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อสรุปเป็นขอ้กระทงค าถามในแบบสอบถามความคิดเห็นในการเก็บขอ้มูล
เชิงปริมาณ 

 
ตัวแปรทีศึ่กษา 
 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ยตวัแปรพื้นฐานและตวัแปรท่ีศึกษา ซ่ึง
มีรายละเอียด ดงัน้ี  

1.  ตวัแปรพื้นฐาน คือ ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานภาพส่วนตวัของผูใ้ห้ขอ้มูล  ไดแ้ก่  
เพศ  อาย ุ ต าแหน่ง  ระดบัการศึกษา/วฒิุการศึกษา  และประสบการณ์ในการท างาน 

2.  ตวัแปรท่ีศึกษา คือ ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของ
ผูเ้รียนท่ีไดม้าจากการสรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory 
Factor Analysis)  การสัมภาษณ์ โดยผูท้รงคุณวฒิุ  

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
  การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลแต่ละขั้น ดงัน้ี 
  ขั้นที่ 1 การศึกษาตัวแปรของปัจจัยคุณลักษณะความเป็นพลเมืองของผู้เรียนผูว้ิจยัใช้
การศึกษาเอกสาร  การวเิคราะห์เน้ือหา และการสัมภาษณ์   

  ขั้นที่  2 การวิเคราะห์ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นพลเมืองของผู้เรียนผู้วิจัยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) สอบถามความคิดเห็นจากครูผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
จดัการศึกษาเพื่อสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองจากนั้นใชก้ารวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ 

 ขั้นที่ 3 การหาแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมือง  
ผูว้ิจยัใช้การสัมภาษณ์เพื่อหาแนวปฏิบติัโดยผูท้รงคุณวุฒิ ได้แก่ ผูบ้ริหารระดบัสูง หรือผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งและมีประสบการณ์ในการบริหารจดัการศึกษา 

 
การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวจัิย 
 การสร้างและพัฒนาเค ร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยโดยใช้ในการวิจัย เ ชิงปริมาณ  
และการวจิยัเชิงคุณภาพ ผูว้จิยัด าเนินการ ดงัน้ี 
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 ขั้นที ่1 การสร้างเคร่ืองมือเพื่อสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเพื่อให้ได้ตัวแปร
ทีเ่ป็นกรอบแนวความคิด  ผู้วจัิยได้ด าเนินการ ดังนี ้

 1. การศึกษาวเิคราะห์แนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
1.1  แนวคิดเก่ียวกบัพลเมืองศึกษา 
1.2  แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง 

 2.  วิเคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีได้
จากการศึกษาแลว้จดัท าเป็นขอ้สรุป (บทความ) 

3.  น าขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) มาเป็นความรู้ปัจจยั
คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนเพื่อใช้เป็นกรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบ 
ก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interview)   

4.  สร้างแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) แลว้น าเสนอ
แบบสัมภาษณ์ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณา 

5. น าแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ไปสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 9 คน ซ่ึงผูว้ิจยั
ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Samplings) โดยผูว้ิจยัได้ก าหนดเกณฑ์ในการคดัเลือก
ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ คือ เป็นผูบ้ริหารระดบัสูง 

   ในการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ เป็นการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 
วิธีการสัมภาษณ์ใชแ้บบปฎิสัมพนัธ์ (Interactive Interview) เพื่อให้ไดข้อ้มูลมากท่ีสุดและลึกท่ีสุด
เท่าท่ีจะเป็นไปได ้หลงัจากนั้นน าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ เพื่อให้ไดค้วามคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุท่ีสอดคลอ้งกนั 

6.  น าบทสรุปจากการสัมภาษณ์ และขอ้สรุปจากการศึกษาหลกัการ แนวคิดทฤษฎีและ
เอกสารงานวิจยัในประเทศและต่างประเทศมาวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เพื่อสรุปเป็น 
ตวัแปร แลว้น ามาสร้างเป็นขอ้กระทงค าถามของแบบสอบถาม 

 ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นพลเมืองเคร่ืองมือในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม (Opinionnaire) ในข้ันตอนนีผู้้วจัิยได้ด าเนินการ ดังนี ้

 1.  การวิเคราะห์ปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนเคร่ืองมือในการวิจยั 
ไดแ้ก่ แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) ผูว้จิยัด าเนินการสร้างดงัน้ี 
   1.1 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) ให้ครอบคลุมตัวแปรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองโดยใช้ขอ้ค าถามจากตวัแปรท่ีไดจ้ากการสรุปผล
วิเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้อง และข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู ้เ ช่ียวชาญและ
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ผูท้รงคุณวฒิุในขั้นท่ี 1 และน าเสนอใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณา โดยแบบสอบถามฉบบัน้ีมีจ านวน 
114 ขอ้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนที่ 1 สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ต  าแหน่ง ระดบั
การศึกษา/วฒิุการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (check-list) และเติมค าลงในช่องวา่ง   จ  านวน  5  ขอ้ 
  ตอนที่ 2 ขอ้คิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองจ านวน  114 ข้อ 
ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าจดัอนัดบั 5 ระดบัของลิเคิร์ท (Likert’s 
five rating scale)4  มีรายละเอียดดงัน้ี 
  ระดบั 5 หมายถึง ความเหมาะสมของตวัแปรการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง
ของผูเ้รียน มีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 5 คะแนน 
 ระดบั 4 หมายถึง ความเหมาะสมของตวัแปรการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง
ของผูเ้รียน มีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 4 คะแนน 
  ระดบั 3 หมายถึง ความเหมาะสมของตวัแปรการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง
ของผูเ้รียน มีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 3 คะแนน 
  ระดบั 2 หมายถึง ความเหมาะสมของตวัแปรการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง
ของผูเ้รียนมีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 2 คะแนน 
                 ระดบั 1 หมายถึง ความเหมาะสมของตวัแปรการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง
ของผูเ้รียน  มีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 1 คะแนน 
   1.2 น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสร้างข้ึนให้ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิจ  านวน 5 
คน พิจารณาตรวจสอบความตรง (Content Validity) แลว้น าไปหาค่าดชันีความสอดคลอ้งรายขอ้ ท่ี
เรียกว่า IOC (Index of Item-Objective Congruence) แลว้พิจารณาเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC 
มากกวา่ 0.05 ข้ึนไป และน ามาปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถาม ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ และ
ค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์   
  1.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดลองใช้ (Try Out) แล้วน าผลท่ีได้มา
วเิคราะห์เพื่อหาค่าความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบบั โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา

                                                 
4 พวงรัตน์ ทวรัีตน์,  วธีิการวจัิยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์, พิมพค์ร้ังท่ี 7 

(กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540), 107-108. 
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ตามวิธีของ ครอนบราค (Cronbach’s Alpha Coefficients)5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าค่าความ
เท่ียงของแบบสอบถามทั้งฉบบั มีค่าเท่ากบั .98 

ขั้นที ่3  การหาแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการเพือ่สร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมือง
ของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล ในขั้นตอนน้ี ผูว้ิจยัได้น าร่างองค์ประกอบท่ีไดจ้ากการ
วเิคราะห์ในขั้นตอนท่ี 2 ไปสัมภาษณ์เพื่อหาแนวทางปฏิบติัโดยผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 
9 คน  
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลโดย 
 1.  ผูว้ิจยัท าหนงัสือถึงภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร เพื่อออก

หนงัสือขอความร่วมมือจากผูเ้ช่ียวชาญในการสัมภาษณ์ 
 2.  ผูว้ิจยัท าหนงัสือถึงภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร เพื่อออก

หนงัสือขอความร่วมมือจากผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื่อทดลองเคร่ืองมือเพื่อการวจิยั 
 3.  ผูว้ิจยัท าหนงัสือค าร้องถึงบณัฑิตวิทยาลยั ผ่านทางภาควิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวทิยาลยัศิลปากร เพื่อออกหนงัสือขอความร่วมมือจากผูบ้ริหาร  เพื่อด าเนินการเก็บขอ้มูล 
 4.  ในการเก็บขอ้มูลผูว้ิจยัไดด้ าเนินการโดยส่งแบบสอบถามถึงกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 

412  คน โดยการเก็บขอ้มูลไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 
   4.1  การสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง 
   4.2  การส่งแบบสอบถามดว้ยตนเอง   
    4.3 การเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองจากกลุ่มตวัอยา่ง 
   4.4 ผูว้จิยัรวบรวมแบบสอบถามกลบัคืนดว้ยตนเอง 

 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวจิยั มีดงัน้ี 
1. การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ดว้ยการวิเคราะห์

เน้ือหา (Content Analysis) 
2. การวเิคราะห์ปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน ใชส้ถิติดงัน้ี 

                                                 
5 Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 4th ed. (New York: Harper 

and Row Publishers, 1984), 161. 
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 3.1 การวเิคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ใชค้่าความถ่ี (Frequency) และ
ค่าร้อยละ (Percentage) 

 3.2 การวิเคราะห์ค่าระดับความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัย
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนใช้สถิติคือ ค่าเฉล่ีย   และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) แปลความหมายโดยใชแ้นวคิดของเบสท ์(Best)6 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 แสดงวา่ ตวัแปรของปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของ
ผูเ้รียนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 แสดงว่า ตวัแปรของปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง
ของผูเ้รียนอยูใ่นระดบัมาก 

 ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49  แสดงวา่ ตวัแปรของปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง
ของผูเ้รียนอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49  แสดงวา่ ตวัแปรของปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง
ของผูเ้รียนอยูใ่นระดบันอ้ย 

 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49  แสดงวา่ ตวัแปรของปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง
อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

    3.3  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้การวิเคราะห์ดว้ยวิธีสกดัองค์ประกอบ “PCA” (Principal Component 
Analysis) และหมุนแกนขององคป์ระกอบแบบตั้งฉาก (Orthogonal Rotation) ดว้ยวิธีการวาริแมกซ์ 
(Varimax rotation) ซ่ึงถือเกณฑก์ารเลือกตวัแปรท่ีเขา้อยูใ่นองคป์ระกอบตวัใดตวัหน่ึง โดยพิจารณา
จากค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalue) ท่ีมากกว่า 1 และถือเอาค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบ 
(Factor Loading) ของตวัแปรแต่ละตวัขององค์ประกอบนั้นมีค่าตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป ซ่ึงเป็นค่าน ้ า
หนกัท่ีมีนยัส าคญัในทางปฏิบติั (Practically Significant)7  มีตวัแปรแต่ละองคป์ระกอบตั้งแต่ 3 ตวั
แปรข้ึนไปตามเกณฑข์องไคเซอร์ (Kaiser)8 

                                                 
6John W. Best, Research in Education (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1970), 

190. 
7Andrew L. Comrey and Howard B. Lee,  A First Course in Factor Analysis, 2 nd 

ed. (New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 1992), 625. 
8 Tabachnik G. Barbara and Linda S. Fidell, Using Multivariate Statistics (New 

York: Harper and Row, 1983), 411. 
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 4. การวเิคราะห์หาแนวทางปฏิบติัในการบริหารจดัการเพื่อสร้างคุณลกัษณะความเป็น
พลเมืองใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) โดยการก าหนดล าดบัความส าคญัท่ี 3  แนวทาง
แรก 

 สรุป 
 วตัถุประสงค์ของการวิจยัคร้ังน้ีเพื่อทราบปัจจยัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองของ
ผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล  และเพื่อทราบแนวปฏิบติัในการบริหารจัดการเพื่อสร้าง
คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลเมือง การด าเนินการวิจยัแบ่ง
ออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง 
ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ปัจจยัเพื่อสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง ขั้นตอนท่ี 3 การหาแนว
ปฏิบติัในการบริหารจดัการเพื่อสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง ในขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาตวัแปร
ท่ีเก่ียวกับปัจจยัคุณลักษณะความเป็นพลเมือง เป็นการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีงานวิจัย
เก่ียวขอ้ง และการสัมภาษณ์ดว้ยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) แลว้สรุป ขั้นตอนท่ี 2 
การวิเคราะห์ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นพลเมืองด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis)  และขั้นตอนท่ี 3  การหาแนวปฏิบติัในการบริหารจดัการเพื่อสร้าง
คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง ดว้ยสัมภาษณ์ โดยผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน  9 คน  ประชากร ไดแ้ก่ 
เทศบาลเมืองจ านวน  135 เทศบาล  ผูว้ิจยัไดท้  าการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง จากการเปิดตาราง
ของ เคอร์ซี และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 103  เทศบาล ผูใ้ห้
ขอ้มูลประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการส านกั/กองการศึกษา 1 คน และศึกษานิเทศก์/หัวหน้าฝ่าย 1 คน 
ผูอ้  านวยการโรงเรียน 1 คน และหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 คน รวมทั้งหมด 412 คน  เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 1) แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi - Structured Interview) 2) 
แบบสอบถาม (Opinionnaire) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลใช้ความถ่ี 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (X ̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) และการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิจยัเร่ือง “การบริหารจดัการเพื่อสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนใน
สถานศึกษาสังกดัเทศบาล”  ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1.) เพื่อทราบปัจจยัคุณลกัษณะความเป็น
พลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล  2.) เพื่อทราบแนวปฏิบติัในการบริหารจดัการเพื่อ
สร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล เพื่อให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ิจยัได้รวบรวมผลการวิจยั ประมวลขอ้มูล การวิจยัและวิเคราะห์ขอ้มูล
เก่ียวกับองค์ประกอบของปัจจยัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล  จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง คือ เทศบาลเมืองท่ีมีโรงเรียนในสังกดัท่ีจดั
การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง จ านวน 103 เทศบาล โดยแต่ละเทศบาลผูใ้ห้ขอ้มูลคือ ส่วนท่ี 1 
ผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการส านกั/กองการศึกษา 1 คน และศึกษานิเทศก์/หวัหนา้ฝ่าย 1 คน 
ส่วนท่ี 2 ผูป้ฏิบติั ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการโรงเรียน 1 คน และหัวหนา้กลุ่มงานหรือหัวหนา้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 412 คน และไดรั้บแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์กลบัคืนมา 88 เทศบาล  รวม 
352  ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 85% โดยน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่า
มชัฌิมเลขคณิตและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor 
Analysis : EFA) และวิเคราะห์น ้ าหนกัของตวัแปรในแต่ละองคป์ระกอบมาเป็นเกณฑ์ปัจจยัคุณลกัษณะ
ความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลเมืองโดยไดเ้สนอผล การวิเคราะห์ขอ้มูลใน
รูปแบบของตาราง และแผนภูมิประกอบค าบรรยาย ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 3  ตอน รายงาน
ตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 
 
ตอนที ่1  การศึกษาตัวแปรที่เกีย่วกบัปัจจัยคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง  
 ผู้วจัิยได้ก าหนดวธีิการด าเนินการวจัิย ดังนี้ 

1.  ศึกษา ค้นควา้ วิเคราะห์แนวคิด  ทฤษฎี  และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัย
คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง จากเอกสาร ต ารา วารสาร บทความ งานวิจยัและเวบ็ไซตต่์าง ๆ ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ   

2.  น าขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis)  มาสังเคราะห์เป็น
แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi Structured  Interview) ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา และ
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ปรับแกต้ามค าแนะน า  หลงัจากนั้นน าแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง ไปสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ  
จ านวน 9 คน  ผูว้ิจยัสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับในแวดวงการศึกษาในระดบั
ผูบ้ริหารระดบัสูง  ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบปฏิสัมพนัธ์ (Interactive Interview) โดยผูว้ิจยัใช้วิธี
คดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญแบบเจาะจง (Purposive samplings)  ซ่ึงจากการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์
ผูท้รงคุณวฒิุ แสดงรายละเอียดการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดด้งัต่อไปน้ี 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร ต ารา งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดทฤษฎีปัจจัย
คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองปรากฏดงัตารางท่ี 3  แสดงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลจาก
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวกับกบัแนวคิดทฤษฎีปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองปรากฏดงัตารางท่ี 4  
ดงัต่อไปน้ี 
 การวจิยั ผูว้จิยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์ตวัเลขแทนช่ือ แทนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
และใชเ้คร่ืองหมาย   แทนสาระส าคญัท่ีน ามาใชจ้ากการศึกษา วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจยั
ท่ีผูว้จิยัอา้งอิงถึง เพื่อประกอบการศึกษา  ดงัตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางท่ี 3 สัญลกัษณ์ตวัเลขแทนช่ือ แทนเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

ล าดับ ช่ือ / แหล่งทีอ้่างอิง ล าดับ ช่ือ / แหล่งทีอ้่างอิง ล าดับ ช่ือ / แหล่งทีอ้่างอิง 
1 Abowitz & Harnish  21 Smart,D  41 พฤทธิสาร ชุมพล  
2 Banks,J.A  22 Stray 42 เพียงกมล มานะรัตน์ 

บทความ 3 Birzea 23 Westheimer,J  43 ยทุธนา  วรุณปิติกุล 
4 Borhaug 24 กระมล  ทองธรรมชาติ 44 ฤาชุตา เทพายากุล  
5 Citizenship working 25 จินตนา  ศรีนุกลู 45 วรวพิย ์ มีมาก 
6 Cogan and Derricott  26 ชยัอนนัต ์ สมุทวณิช  46 วารภรณ์ สามโกเศศ   
7 Crick บทความ 27 ชาญณรงค ์ พรรุ่งโรจน์ 47 วารสารพฤติกรรม

ศาสตร์ 8 Davies, Gregory and 
Riley  

28 ไชยยนัต ์ ชยัพร 48 วชิยั ตนัศิริ 
9 Ekman 29 ณรงค ์บุญสวยขวญั 49 วมิล จิโรจพนัธ์ุ 

10 fenton 30 ดุจเดือน  พนัธุมนาวนิ  50 ศ.ดร.ชยัอนนัต์  สมุท
วณิช 11 Foucault 31 ถวลิวดี บุรีกุล  51 สถาบนัพระปกเกลา้ 

12 Harvighurst  32 ทศวร  มณีศรีข า 52 สมพร ใชบ้างยาง  
13 HKEID 33 ท่าน ว.วชิระ เมธี 53 ส านกังาน

คณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ 

14 Hua,C.W  34 ทิพยพ์าพร  ตนัติสุนทร  54 ส านกังานเลขาธิการ
สภา 15 Huahes 35 ธญัธชั วภิติัภูมิประเทศ 

งานวจิยั 
55 สุขมุ  นวลสกุล 

16 Lary Gerston  36 นิภาพรรณ  เจนสันติกุล 
งานวจิยั 

56 หลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 17 Lindwtrom  37 ประเวศ วะสี  57 อเนก  เหล่าธรรม
ทศัน์ 18 Marshall 38 ปริญญา เทวานฤมิตรกุล   
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ตารางท่ี 3 สัญลกัษณ์ตวัเลขแทนช่ือ แทนเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  (ต่อ) 
 

ล าดับ ช่ือ / แหล่งทีอ้่างอิง ล าดับ ช่ือ / แหล่งทีอ้่างอิง ล าดับ ช่ือ / แหล่งทีอ้่างอิง 
19 Mary Print งานวจิยั 39 ผศ.วชิยั  ภู่โยธิน   
20 Sherwood 40 พระเทพวสุิทธิเมธี 

(ปัญญานนัทภิขุ)  
  

 
ตารางท่ี 4 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสาร และต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีปัจจยั
 คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง  
 

ขอ้ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 เป็นผูมี้ส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดบั        
 

    

2 มีค่านิยมและทศันคติท่ีดีเหมาะสม        
 

    

3 เขา้ใจในเร่ืองสิทธิและเคารพสิทธิของผูอ่ื้น        
 

    

4 มีความรักชาติ ศาสน กษตัริย ์        
 

    

5 รู้บทบาทสถานภาพของตนเอง        
 

    

6 มีความยติุธรรม        
 

    

7 สามารถมองปัญหาในสภาพปัจจุบนัได ้        
 

    

8 สามารถแกปั้ญหาและความขดัแยง้โดยวธีิสนัติ        
 

    

9 สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข                    

10 มีความภูมิใจในตนเอง 
     

 
    

11 
มีการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและคิดอยา่งเป็นระบบ 
สร้างสรรค ์       

  


    
12 

ยอมรับในการเปล่ียนแปลงของวถีิชีวติและการ
เปล่ียนแปลงของสงัคม       

  


    13 มีพฤติกรรมรักษส่ิ์งแวดลอ้ม       
  



    14 มีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติตนเป็นคนดี       
  



 


  15 มีความรู้ทกัษะในการด ารงชีวติ       
  



    
16 

มีทกัษะการเรียนรู้นวตักรรม ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ       

  


    17 ตระหนกัและเห็นใจในสวสัดิภาพของผูอ่ื้น       
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ตารางท่ี 4 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสาร และต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีปัจจยั
 คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง (ต่อ) 
 

ขอ้ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18 
ความเขา้ใจ ยอมรับและอดทนต่อความแตกต่างทาง
สงัคม           

  
19 

รับผิดชอบในบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง ชุมชนและ
สงัคม         

  20 รักชาติ ศาสน กษตัริย ์           

  21 มีความรู้เก่ียวกบัสงัคมนานาชาติ           

  22 สามารถตั้งค  าถามและแสดงความคิดเห็น           

  23 มีความกระตือรือร้น          

  


24 เช่ือมัน่ในเกียรติภูมิ           
  



25 มีเหตุมีผลยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น           
  



26 เป็นผูมี้ความรู้ มีความสามารถ แสวงหาความรู้             
  



27 มีลกัษณะน่าคบมองโลกในแง่ดี                     

28 สามารถพึงตนเองได ้และแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง                     

29 มีความสามารถในการปกครองตนเอง                     

30 เป็นผูป้ระสบความส าเร็จ                     

31 มีศีลธรรม                     

32 
มีพฤติกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ต่อส่วนร่วม 
มากกวา่ส่วนตวั                     

33 เขา้ใจในหลกัธรรมทางศาสนา                     

34 มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ                     

35 เป็นผูเ้คารพกฎหมายไม่ละเมิดอ านาจศาล 
 

          

36 มีจิตใจผกูพนั 
 

     
 

    

37 มีความเมตตากรุณา                     
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ตารางท่ี 4 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสาร และต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีปัจจยั
 คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง (ต่อ) 
 

ขอ้ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

38 ตั้งใจเรียนสม ่าเสมอ                     

39 มีความซ่ือสตัย ์                     

40 มีศกัด์ิศรีในตนเอง                     

41 ปฏิบติัตนตามกฎเกณฑร์ะเบียบวนิยัของสงัคม                     

42 ตรงต่อเวลา                     

43 เป็นบุคคลท่ีไม่ล่องลอย                     

44 ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น                     

45 สุจริต                     

46 เคารพความแตกต่าง                     

47 เคารพความเสมอภาพ                     

48 เคารพกติกา                     

49 รู้จกัประหยดั                     

50 มีความปรองดองไม่ก่อเหตทุะเลาะววิาท                     

51 ขยนัหมัน่เพียร                     

52 กลา้แสดงความคิดเห็น                     

53 เป็นคนอบอุ่น                     

54 
เป็นคนมีความสุข คือสุขภาพดีทางกายและใจร่าเริง
แจ่มใส แขง็แรง มีมนุษยสมัพนัธ์                     

55 มีวฒิุภาวะทางอารมณ์                     

56 รักทอ้งถ่ินท่ีอยู ่                     

57 
มีความไวว้างใจ และปฏิบติัตนตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย                     

58 เป็นผูมี้ความเสียสละต่อส่วนร่วม                     

59 เป็นผูมี้การกระท าอยา่งตรงไปตรงไป                     
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ตารางท่ี 4 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสาร และต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีปัจจยั
 คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง (ต่อ) 
 

ขอ้ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

60 เป็นบุคคลท่ีมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่                     

61 เป็นบุคคลท่ีรู้จกัการประนีประนอม                     

62 ตอ้งรู้จกัสิทธิเสรีภาพ                     

63 มีวสิยัทศัน์ท่ีกวา้งไกล                     

64 เป็นผูมี้ความตระหนกั                     

65 เป็นผูมี้ทกัษะและมีความสามารถ                  

66 รู้จกัการรวมตวัเพ่ือสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดี                   

67 สามารถติดต่อส่ือสารไดดี้                   

68 เป็นบุคคลท่ีมีทศันคติ และเจตคติในเชิงบวก                   

69 
สามารถเรียนรู้และปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม
ทางสงัคมไดดี้                  

70 เขา้ใจถึงสิทธิมนุษยชน                     

71 มีค่านิยมตามระบอบประชาธิปไตย                     

72 มีความเป็นอิสระ                   

73 เขา้ใจถึงความเป็นส่วนตวัของแตล่ะบุคคล                   

74 เห็นคุณค่าในความเป็นคน                   

75 รู้จกัพบปะกบับุคคลภายนอกและชุมชน                     

76 มีความเอ้ือเฟ้ือต่อบุคคลในสญัชาติเดียวกนั                     

77 ไม่ประทุษร้ายต่อบุคคลอ่ืนท่ีมีสญัชาติเดียวกนั                     

78 รู้จกัและรักชาติตนเอง                     

79 ไม่เป็นบุคคลท่ีชกัน าบุคคลอ่ืนไปในทางท่ีผิด                     

80 เป็นผูมี้มิตรภาพท่ีดี                     

81 เป็นบุคคลท่ีรู้จกักตญัญู                     
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ตารางท่ี 4 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสาร และต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีปัจจยั
 คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง (ต่อ) 
 

ขอ้ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

82 ไม่เป็นบุคคลทีมีความล าเอียง                     

83 เป็นบุคคลท่ีมีความคิดรวบยอดไดดี้                   

84 
เป็นบุคคลท่ีมีค่านิยมและแนวทางปฏิบติัท่ี
เหมาะสม                   

85 เป็นบุคคลท่ีตระหนกัในสิทธิและหนา้ท่ี                   

86 
เป็นผูก้ลา้แสดงออกทางท่ีถูกตอ้งตามหลกั
จริยธรรม                     

87 เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเมือง                 

88 
เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สถาบนั และ
ทางการเมือง                   

89 เป็นผูมี้ความรับผิดชอบต่อการกระท าทางการเมือง                   

90 
บุคคลเสมอภาคกนัในกฎหมาย บุคคลจกัตอ้งรับ
โทษในการกระท าผดิอนัใด                     

91 เป็นผูใ้ชสิ้ทธ์ิและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง                     

92 เป็นบุคคลท่ีเคารพเช่ือฟังบิดามารดา                     

93 เป็นบุคคลท่ีสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้                   

94 
เป็นบุคคลท่ีมีสมรรถภาพทางกายสามารถปฏิบติั
กิจกรรมภายในชีวติประจ าวนั                     

95 เป็นบุคคลท่ีมีความรับผดิชอบเสียภาษีอากร                     

96 เป็นผูเ้ล้ียงดูบิดามารดาและบุตรดว้ยความเตม็ใจ                     

97 เป็นบุคคลท่ีรู้จกัหนา้ท่ีของตน 
 

      
   

98 
เป็นบุคคลท่ีเคารพกฎหมาย มีความเสมอภาคและมี
ความยติุธรรม 

 
      

   99 เป็นบุคคลท่ีเปิดใจรับฟังความคิดเห็น ของผูอ่ื้น                     
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ตารางท่ี 4 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสาร และต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีปัจจยั
 คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง (ต่อ) 
 

ขอ้ รายการ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 เป็นผูมี้ส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดบั             

2 มีค่านิยมและทศันคติท่ีดีเหมาะสม 
 

                

3 เขา้ใจในเร่ืองสิทธิและเคารพสิทธิของผูอ่ื้น           

4 มีความรักชาติ ศาสน กษตัริย ์                     

5 รู้บทบาทสถานภาพของตนเอง                     

6 มีความยติุธรรม                     

7 สามารถมองปัญหาในสภาพปัจจุบนัได ้                   

8 
สามารถแกปั้ญหาและความขดัแยง้โดยวธีิ
สนัติ                   

9 
สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุข                   

10 มีความภูมิใจในตนเอง 
     

 
    

11 
มีการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและคิดอยา่ง
เป็นระบบ สร้างสรรค ์                 

12 
ยอมรับในการเปล่ียนแปลงของวถีิชีวติและ
การเปล่ียนแปลงของสงัคม 

  


  
 

    13 มีพฤติกรรมรักษส่ิ์งแวดลอ้ม                     

14 มีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติตนเป็นคนดี                   

15 มีความรู้ทกัษะในการด ารงชีวติ                     

16 
มีทกัษะการเรียนรู้นวตักรรม ส่ือ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ                     

17 ตระหนกัและเห็นใจในสวสัดิภาพของผูอ่ื้น                     

18 
ความเขา้ใจ ยอมรับและอดทนต่อความ
แตกต่างทางสงัคม                   

19 
รับผิดชอบในบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง 
ชุมชนและสงัคม       
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ตารางท่ี 4 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสาร และต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีปัจจยั
 คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง (ต่อ) 
 

ขอ้ รายการ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

20 รักชาติ ศาสน กษตัริย ์                     

21 มีความรู้เก่ียวกบัสงัคมนานาชาติ                     

22 สามารถตั้งค  าถามและแสดงความคิดเห็น                     

23 มีความกระตือรือร้น                     

24 เช่ือมัน่ในเกียรติภูมิ                     

25 มีเหตุมีผลยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น                   

26 
เป็นผูมี้ความรู้ มีความสามารถ แสวงหา
ความรู้                     

27 มีลกัษณะน่าคบมองโลกในแง่ดี                   

28 
สามารถพึงตนเองได ้และแกปั้ญหาไดด้ว้ย
ตนเอง                     

29 มีความสามารถในการปกครองตนเอง                   

30 เป็นผูป้ระสบความส าเร็จ                   

31 มีศีลธรรม                   

32 
มีพฤติกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ต่อ
ส่วนร่วม มากกวา่ส่วนตวั                   

33 เขา้ใจในหลกัธรรมทางศาสนา                   

34 มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ                 

35 เป็นผูเ้คารพกฎหมายไม่ละเมิดอ านาจศาล                 

36 มีจิตใจผกูพนั                   

37 มีความเมตตากรุณา                   

38 ตั้งใจเรียนสม ่าเสมอ                   

39 มีความซ่ือสตัย ์                   

40 มีศกัด์ิศรีในตนเอง 
     

 
    

41 
ปฏิบติัตนตามกฎเกณฑร์ะเบียบวนิยัของ
สงัคม 
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ตารางท่ี 4 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสาร และต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีปัจจยั
 คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง (ต่อ) 
 

ขอ้ รายการ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

42 ตรงต่อเวลา 


   
    

  

43 เป็นบุคคลท่ีไม่ล่องลอย 
 

   
     

  

44 ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น 


   
     45 สุจริต  

 
  

     
  

46 เคารพความแตกต่าง   
 

 
     

  

47 เคารพความเสมอภาพ   
 

 
     

  

48 เคารพกติกา 
         

  

49 รู้จกัประหยดั 
         

  

50 มีความปรองดองไม่ก่อเหตทุะเลาะววิาท 
     

 
   

  

51 ขยนัหมัน่เพียร 
     

 
    52 กลา้แสดงความคิดเห็น 

     
 

    53 เป็นคนอบอุ่น 
     

 
    

54 
เป็นคนมีความสุข คือสุขภาพดีทางกายและ
ใจ ร่าเริงแจ่มใส แขง็แรง มีมนุษยสมัพนัธ์ 

     
 

    55 มีวฒิุภาวะทางอารมณ์ 
     

 
    56 รักทอ้งถ่ินท่ีอยู ่

     
 

    
57 

มีความไวว้างใจ และปฏิบติัตนตาม
กระบวนการประชาธิปไตย 

     
 

    58 เป็นผูมี้ความเสียสละต่อส่วนร่วม 
     

 
    59 เป็นผูมี้การกระท าอยา่งตรงไปตรงไป                     

60 เป็นบุคคลท่ีมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่                     

61 เป็นบุคคลท่ีรู้จกัการประนีประนอม                     

62 ตอ้งรู้จกัสิทธิเสรีภาพ                   

63 มีวสิยัทศัน์ท่ีกวา้งไกล                     
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ตารางท่ี 4 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสาร และต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีปัจจยั
 คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง (ต่อ) 
 

ขอ้ รายการ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

64 เป็นผูมี้ความตระหนกั                   

65 เป็นผูมี้ทกัษะและมีความสามารถ                     

66 รู้จกัการรวมตวัเพ่ือสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดี                     

67 สามารถติดต่อส่ือสารไดดี้                     

68 
เป็นบุคคลท่ีมีทศันคติ และเจตคติในเชิง
บวก                     

69 
สามารถเรียนรู้และปรับตวัเขา้กบั
สภาพแวดลอ้มทางสังคมไดดี้                     

70 เขา้ใจถึงสิทธิมนุษยชน                     

71 มีค่านิยมตามระบอบประชาธิปไตย                    

72 มีความเป็นอิสระ                     

73 
เขา้ใจถึงความเป็นส่วนตวัของแต่ละ
บุคคล                     

74 เห็นคุณค่าในความเป็นคน                     

75 
รู้จกัพบปะกบับุคคลภายนอกและ
ชุมชน                     

76 
มีความเอ้ือเฟ้ือต่อบุคคลในสัญชาติ
เดียวกนั                     

77 
ไม่ประทุษร้ายต่อบุคคลอ่ืนท่ีมี
สัญชาติเดียวกนั                     

78 รู้จกัและรักชาติตนเอง                     

79 
ไม่เป็นบุคคลท่ีชกัน าบุคคลอ่ืนไป
ในทางท่ีผดิ                     

80 เป็นผูมี้มิตรภาพท่ีดี                     

81 เป็นบุคคลท่ีรู้จกักตญัญู                     



88 
 
ตารางท่ี 4 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสาร และต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีปัจจยั
 คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง (ต่อ) 
 

ขอ้ รายการ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

82 ไม่เป็นบุคคลทีมีความล าเอียง                     

83 เป็นบุคคลท่ีมีความคิดรวบยอดไดดี้                     

84 
เป็นบุคคลท่ีมีค่านิยมและแนวทางปฏิบติัท่ี
เหมาะสม                     

85 เป็นบุคคลท่ีตระหนกัในสิทธิและหนา้ท่ี                     

86 
เป็นผูก้ลา้แสดงออกทางท่ีถูกตอ้งตามหลกั
จริยธรรม                     

87 
เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การเมือง                     

88 
เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน 
สถาบนั และทางการเมือง                   

89 
เป็นผูมี้ความรับผิดชอบต่อการกระท าทาง
การเมือง                   

90 
บุคคลเสมอภาคกนัในกฎหมาย บุคคลจกั
ตอ้งรับโทษในการกระท าผดิอนัใด                     

91 เป็นผูใ้ชสิ้ทธ์ิและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง                 

92 เป็นบุคคลท่ีเคารพเช่ือฟังบิดามารดา                     

93 
เป็นบุคคลท่ีสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้
ดี                     

94 
เป็นบุคคลท่ีมีสมรรถภาพทางกายสามารถ
ปฏิบติักิจกรรมภายในชีวติประจ าวนั                   
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ตารางท่ี 4 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสาร และต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีปัจจยั
 คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง (ต่อ) 
 

ขอ้ รายการ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

95 
เป็นบุคคลท่ีมีความรับผดิชอบเสียภาษี
อากร                     

96 
เป็นผูเ้ล้ียงดูบิดามารดาและบุตรดว้ย
ความเตม็ใจ                   

97 เป็นบุคคลท่ีรู้จกัหนา้ท่ีของตน                     

98 
เป็นบุคคลท่ีเคารพกฎหมาย มีความ
เสมอภาคและมีความยติุธรรม                     

99 
เป็นบุคคลท่ีเปิดใจรับฟังความคิดเห็น 
ของผูอ่ื้น                     

 
ตารางท่ี 4 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสาร และต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีปัจจยั
 คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง (ต่อ) 
 

ขอ้ รายการ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 เป็นผูมี้ส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดบั                   

2 มีค่านิยมและทศันคติท่ีดีเหมาะสม                     

3 เขา้ใจในเร่ืองสิทธิและเคารพสิทธิของผูอ่ื้น                     

4 มีความรักชาติ ศาสน กษตัริย ์                   

5 รู้บทบาทสถานภาพของตนเอง                     

6 มีความยติุธรรม      
      7 สามารถมองปัญหาในสภาพปัจจุบนัได ้

 
   

      
8 

สามารถแกปั้ญหาและความขดัแยง้โดยวธีิ
สนัติ 
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ตารางท่ี 4 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสาร และต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีปัจจยั
 คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง (ต่อ) 
 

ขอ้ รายการ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

9 
สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุข 

 
   

      10 มีความภูมิใจในตนเอง 
 

   
      

11 
มีการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและคิดอยา่ง
เป็นระบบ สร้างสรรค ์                     

12 
ยอมรับในการเปล่ียนแปลงของวถีิชีวติและ
การเปล่ียนแปลงของสงัคม                     

13 มีพฤติกรรมรักษส่ิ์งแวดลอ้ม                   

14 มีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติตนเป็นคนดี                     

15 มีความรู้ทกัษะในการด ารงชีวติ                     

16 
มีทกัษะการเรียนรู้นวตักรรม ส่ือ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ                     

17 ตระหนกัและเห็นใจในสวสัดิภาพของผูอ่ื้น                   

18 
ความเขา้ใจ ยอมรับและอดทนต่อความ
แตกต่างทางสงัคม               

19 
รับผิดชอบในบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง 
ชุมชนและสงัคม                     

20 รักชาติ ศาสน กษตัริย ์                     

21 มีความรู้เก่ียวกบัสงัคมนานาชาติ                     

22 สามารถตั้งค  าถามและแสดงความคิดเห็น                     

23 มีความกระตือรือร้น                     

24 เช่ือมัน่ในเกียรติภูมิ                   

25 มีเหตุมีผลยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น                   

26 
เป็นผูมี้ความรู้ มีความสามารถ แสวงหา
ความรู้                       

27 มีลกัษณะน่าคบมองโลกในแง่ดี                     
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ตารางท่ี 4 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสาร และต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีปัจจยั
 คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง (ต่อ) 
 

ขอ้ รายการ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

28 
สามารถพึงตนเองได ้และแกปั้ญหาไดด้ว้ย
ตนเอง 

 
   

      29 มีความสามารถในการปกครองตนเอง 
 

   
      30 เป็นผูป้ระสบความส าเร็จ                     

31 มีศีลธรรม                 

32 
มีพฤติกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ต่อ
ส่วนร่วม มากกวา่ส่วนตวั                   

33 เขา้ใจในหลกัธรรมทางศาสนา                 

34 มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ                   

35 เป็นผูเ้คารพกฎหมายไม่ละเมิดอ านาจศาล                   

36 มีจิตใจผกูพนั                     

37 มีความเมตตากรุณา                     

38 ตั้งใจเรียนสม ่าเสมอ               

39 มีความซ่ือสตัย ์                   

40 มีศกัด์ิศรีในตนเอง                   

41 
ปฏิบติัตนตามกฎเกณฑร์ะเบียบวนิยัของ
สงัคม                   

42 ตรงต่อเวลา                   

43 เป็นบุคคลท่ีไม่ล่องลอย                   

44 ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น                     

45 สุจริต                     

46 เคารพความแตกต่าง                     

47 เคารพความเสมอภาพ                     

48 เคารพกติกา                     
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ตารางท่ี 4 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสาร และต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีปัจจยั
 คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง (ต่อ) 
 

ขอ้ รายการ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

49 รู้จกัประหยดั 
 

   
      50 มีความปรองดองไม่ก่อเหตทุะเลาะววิาท                     

51 ขยนัหมัน่เพียร                   

52 กลา้แสดงความคิดเห็น                     

53 เป็นคนอบอุ่น                     

54 
เป็นคนมีความสุข คือสุขภาพดีทางกายและ
ใจ ร่าเริงแจ่มใส แขง็แรง มีมนุษยสมัพนัธ์                     

55 มีวฒิุภาวะทางอารมณ์                     

56 รักทอ้งถ่ินท่ีอยู ่                     

57 
มีความไวว้างใจ และปฏิบติัตนตาม
กระบวนการประชาธิปไตย                     

58 เป็นผูมี้ความเสียสละต่อส่วนร่วม                     

59 เป็นผูมี้การกระท าอยา่งตรงไปตรงไป                     

60 เป็นบุคคลท่ีมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่                     

61 เป็นบุคคลท่ีรู้จกัการประนีประนอม                     

62 ตอ้งรู้จกัสิทธิเสรีภาพ                     

63 มีวสิยัทศัน์ท่ีกวา้งไกล                     

64 เป็นผูมี้ความตระหนกั                     

65 เป็นผูมี้ทกัษะและมีความสามารถ                     

66 รู้จกัการรวมตวัเพ่ือสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดี                   

67 สามารถติดต่อส่ือสารไดดี้                   

68 
เป็นบุคคลท่ีมีทศันคติ และเจตคติในเชิง
บวก                     

69 
สามารถเรียนรู้และปรับตวัเขา้กบั
สภาพแวดลอ้มทางสงัคมไดดี้                   

70 เขา้ใจถึงสิทธิมนุษยชน                     
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ตารางท่ี 4 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสาร และต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีปัจจยั
 คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง (ต่อ) 
 

ขอ้ รายการ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

71 มีค่านิยมตามระบอบประชาธิปไตย                     

72 มีความเป็นอิสระ                     

73 เขา้ใจถึงความเป็นส่วนตวัของแตล่ะบุคคล                     

74 เห็นคุณค่าในความเป็นคน                   

75 รู้จกัพบปะกบับุคคลภายนอกและชุมชน                     

76 มีความเอ้ือเฟ้ือต่อบุคคลในสญัชาติเดียวกนั                     

77 
ไม่ประทุษร้ายต่อบุคคลอ่ืนท่ีมีสญัชาติ
เดียวกนั                     

78 รู้จกัและรักชาติตนเอง                     

79 
ไม่เป็นบุคคลท่ีชกัน าบุคคลอ่ืนไปในทางท่ี
ผิด 

 
   

      80 เป็นผูมี้มิตรภาพท่ีดี 
 

   
      81 เป็นบุคคลท่ีรู้จกักตญัญู 

 
   

      82 ไม่เป็นบุคคลทีมีความล าเอียง 
 

   
      83 เป็นบุคคลท่ีมีความคิดรวบยอดไดดี้ 

 
   

      
84 

เป็นบุคคลท่ีมีค่านิยมและแนวทางปฏิบติัท่ี
เหมาะสม 

 
   

      85 เป็นบุคคลท่ีตระหนกัในสิทธิและหนา้ท่ี 
 

   
      

86 
เป็นผูก้ลา้แสดงออกทางท่ีถูกตอ้งตามหลกั
จริยธรรม 

 
   

      
87 

เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การเมือง 

 
   

      
88 

เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน 
สถาบนั และทางการเมือง 

 
   

       



94 
 
ตารางท่ี 4 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสาร และต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีปัจจยั
 คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง (ต่อ) 
 

ขอ้ รายการ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

89 
เป็นผูมี้ความรับผิดชอบต่อการกระท าทาง
การเมือง 

 
   

    
    

90 
บุคคลเสมอภาคกนัในกฎหมาย บุคคลจกั
ตอ้งรับโทษในการกระท าผดิอนัใด 

 
   

    
    

91 เป็นผูใ้ชสิ้ทธ์ิและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง 
 

   
    

    

92 เป็นบุคคลท่ีเคารพเช่ือฟังบิดามารดา 
 

   
    

    

93 
เป็นบุคคลท่ีสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้
ดี 

 
   

    
    

94 
เป็นบุคคลท่ีมีสมรรถภาพทางกายสามารถ
ปฏิบติักิจกรรมภายในชีวติประจ าวนั 

 
   

    
    

95 เป็นบุคคลท่ีมีความรับผดิชอบเสียภาษีอากร 
 

   
    

    

96 
เป็นผูเ้ล้ียงดูบิดามารดาและบุตรดว้ยความ
เตม็ใจ 

 
   

    
    

97 เป็นบุคคลท่ีรู้จกัหนา้ท่ีของตน 
 

   
      

98 
เป็นบุคคลท่ีเคารพกฎหมาย มีความเสมอ
ภาคและมีความยติุธรรม 

 
   

      
99 

เป็นบุคคลท่ีเปิดใจรับฟังความคิดเห็น ของ
ผูอ่ื้น 

 
   

       
 
 
 
 
 
 
 



95 
 
ตารางท่ี 4 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสาร และต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีปัจจยั
 คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง (ต่อ) 
 

ขอ้ รายการ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

1 เป็นผูมี้ส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดบั 
 

   
    



 2 มีค่านิยมและทศันคติท่ีดีเหมาะสม 
 

   
      3 เขา้ใจในเร่ืองสิทธิและเคารพสิทธิของผูอ่ื้น 

 
  

  


 4 มีความรักชาติ ศาสน กษตัริย ์
 

   
      5 รู้บทบาทสถานภาพของตนเอง 

 
   

      6 มีความยติุธรรม 
 

   
      7 สามารถมองปัญหาในสภาพปัจจุบนัได ้

 
   

      

8 
สามารถแกปั้ญหาและความขดัแยง้โดยวธีิ
สนัติ 

 
   

      

9 
สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุข 

 
   

      10 มีความภูมิใจในตนเอง     
      

11 
มีการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและคิดอยา่ง
เป็นระบบ สร้างสรรค ์

 
  

      

12 
ยอมรับในการเปล่ียนแปลงของวถีิชีวติและ
การเปล่ียนแปลงของสงัคม 

 
  

      13 มีพฤติกรรมรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 

   
      14 มีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติตนเป็นคนดี 

 
   

    


 15 มีความรู้ทกัษะในการด ารงชีวติ 
 

   
      

16 
มีทกัษะการเรียนรู้นวตักรรม ส่ือ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
   

      17 ตระหนกัและเห็นใจในสวสัดิภาพของผูอ่ื้น 
 

   
      

18 
ความเขา้ใจ ยอมรับและอดทนต่อความ
แตกต่างทางสงัคม 

 
   

      

19 
รับผิดชอบในบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง 
ชุมชนและสงัคม 

 
 

  


 



96 
 
ตารางท่ี 4 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสาร และต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีปัจจยั
 คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง (ต่อ) 
 

ขอ้ รายการ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

20 รักชาติ ศาสน กษตัริย ์
 

   
     

  

21 มีความรู้เก่ียวกบัสงัคมนานาชาติ 
 

   
      22 สามารถตั้งค  าถามและแสดงความคิดเห็น 

 
   

      23 มีความกระตือรือร้น 
 

   
      24 เช่ือมัน่ในเกียรติภูมิ 

 
   

      25 มีเหตุมีผลยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
 

   
    



 

26 
เป็นผูมี้ความรู้ มีความสามารถ แสวงหา
ความรู้   

 
  

  


  


27 มีลกัษณะน่าคบมองโลกในแง่ดี 
 

   
      

28 
สามารถพึงตนเองได ้และแกปั้ญหาไดด้ว้ย
ตนเอง 

 
   

     29 มีความสามารถในการปกครองตนเอง 
 

   
      30 เป็นผูป้ระสบความส าเร็จ 

 
   

      31 มีศีลธรรม 
 

   
      

32 
มีพฤติกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ต่อ
ส่วนร่วม มากกวา่ส่วนตวั 

 
  

  



   33 เขา้ใจในหลกัธรรมทางศาสนา 
 

   
      34 มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ 

 
   

      35 เป็นผูเ้คารพกฎหมายไม่ละเมิดอ านาจศาล     
    



 36 มีจิตใจผกูพนั 
 

   
      37 มีความเมตตากรุณา 

 
   

      38 ตั้งใจเรียนสม ่าเสมอ 
 

   
      39 มีความซ่ือสตัย ์

 
   

      40 มีศกัด์ิศรีในตนเอง 
 

   
  



   

41 
ปฏิบติัตนตามกฎเกณฑร์ะเบียบวนิยัของ
สงัคม 

 
   

      



97 
 
ตารางท่ี 4 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสาร และต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีปัจจยั
 คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง (ต่อ) 
 

ขอ้ รายการ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

42 ตรงต่อเวลา 
 

   
      43 เป็นบุคคลท่ีไม่ล่องลอย 

 
   

      44 ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น 
 

   
      45 สุจริต     
      46 เคารพความแตกต่าง 

 
   

  


  47 เคารพความเสมอภาพ 
 

   

     48 เคารพกติกา 
 

   

  


  49 รู้จกัประหยดั 
 

   
      50 มีความปรองดองไม่ก่อเหตทุะเลาะววิาท 

 
   

      51 ขยนัหมัน่เพียร 
 

   
      52 กลา้แสดงความคิดเห็น 

 
   

      53 เป็นคนอบอุ่น 
 

   
      

54 
เป็นคนมีความสุข คือสุขภาพดีทางกายและ
ใจ ร่าเริงแจ่มใส แขง็แรง มีมนุษยสมัพนัธ์ 

 
   

      55 มีวฒิุภาวะทางอารมณ์ 
 

   
      56 รักทอ้งถ่ินท่ีอยู ่

 
   

      

57 
มีความไวว้างใจ และปฏิบติัตนตาม
กระบวนการประชาธิปไตย 

 
   

      58 เป็นผูมี้ความเสียสละต่อส่วนร่วม 
 

   
      59 เป็นผูมี้การกระท าอยา่งตรงไปตรงไป 

 
   

      60 เป็นบุคคลท่ีมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่
 

   
      61 เป็นบุคคลท่ีรู้จกัการประนีประนอม 

 
   

      62 ตอ้งรู้จกัสิทธิเสรีภาพ 
 

   
      63 มีวสิยัทศัน์ท่ีกวา้งไกล 

 
   

      64 เป็นผูมี้ความตระหนกั 
 

   
 


    



98 
 
ตารางท่ี 4 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสาร และต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีปัจจยั
 คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง (ต่อ) 
 

ขอ้ รายการ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

65 เป็นผูมี้ทกัษะและมีความสามารถ 
 

   
 


    66 รู้จกัการรวมตวัเพ่ือสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดี 
 

   
 


    67 สามารถติดต่อส่ือสารไดดี้ 
 

   
 


    

68 
เป็นบุคคลท่ีมีทศันคติ และเจตคติในเชิง
บวก 

 
   

      

69 
สามารถเรียนรู้และปรับตวัเขา้กบั
สภาพแวดลอ้มทางสงัคมไดดี้ 

 
   

      70 เขา้ใจถึงสิทธิมนุษยชน 
 

   
      71 มีค่านิยมตามระบอบประชาธิปไตย 

 
   

      72 มีความเป็นอิสระ 
 

   
      73 เขา้ใจถึงความเป็นส่วนตวัของแตล่ะบุคคล 

 
   

      74 เห็นคุณค่าในความเป็นคน 
 

   
      75 รู้จกัพบปะกบับุคคลภายนอกและชุมชน 

 
   

      76 มีความเอ้ือเฟ้ือต่อบุคคลในสญัชาติเดียวกนั 
 

   
      

77 
ไม่ประทุษร้ายต่อบุคคลอ่ืนท่ีมีสญัชาติ
เดียวกนั 

 
   

      78 รู้จกัและรักชาติตนเอง 
 

   
      

79 
ไม่เป็นบุคคลท่ีชกัน าบุคคลอ่ืนไปในทางท่ี
ผิด 

 
   

      80 เป็นผูมี้มิตรภาพท่ีดี 
 

   
      81 เป็นบุคคลท่ีรู้จกักตญัญู 

 
   

      82 ไม่เป็นบุคคลทีมีความล าเอียง 
 

   
      83 เป็นบุคคลท่ีมีความคิดรวบยอดไดดี้ 

 
   

      

84 
เป็นบุคคลท่ีมีค่านิยมและแนวทางปฏิบติัท่ี
เหมาะสม 

 
   

      



99 
 
ตารางท่ี 4 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสาร และต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีปัจจยั
 คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง (ต่อ) 
 

ขอ้ รายการ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

85 เป็นบุคคลท่ีตระหนกัในสิทธิและหนา้ท่ี 
 

   
      

86 
เป็นผูก้ลา้แสดงออกทางท่ีถูกตอ้งตามหลกั
จริยธรรม 

 
   

      

87 
เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การเมือง 

 
   

      

88 
เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน 
สถาบนั และทางการเมือง 

 
   

      

89 
เป็นผูมี้ความรับผิดชอบต่อการกระท าทาง
การเมือง 

 
   

      

90 
บุคคลเสมอภาคกนัในกฎหมาย บุคคลจกั
ตอ้งรับโทษในการกระท าผดิอนัใด     

      91 เป็นผูใ้ชสิ้ทธ์ิและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง 
 

   
      92 เป็นบุคคลท่ีเคารพเช่ือฟังบิดามารดา 

 
   

      

93 
เป็นบุคคลท่ีสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้
ดี     

      
94 

เป็นบุคคลท่ีมีสมรรถภาพทางกายสามารถ
ปฏิบติักิจกรรมภายในชีวติประจ าวนั 

 
   

      95 เป็นบุคคลท่ีมีความรับผดิชอบเสียภาษีอากร 
 

   
      

96 
เป็นผูเ้ล้ียงดูบิดามารดาและบุตรดว้ยความ
เตม็ใจ 

 
  

      97 เป็นบุคคลท่ีรู้จกัหนา้ท่ีของตน 
 

  

   


  

98 
เป็นบุคคลท่ีเคารพกฎหมาย มีความเสมอ
ภาคและมีความยติุธรรม 

 
   

      

99 
เป็นบุคคลท่ีเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น     

       
 



100 
 
ตารางท่ี 4 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสาร และต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีปัจจยั
 คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง (ต่อ) 
 

ขอ้ รายการ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

1 เป็นผูมี้ส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดบั                 

2 มีค่านิยมและทศันคติท่ีดีเหมาะสม                     

3 
เขา้ใจในเร่ืองสิทธิและเคารพสิทธิของ
ผูอ่ื้น               

4 มีความรักชาติ ศาสน กษตัริย ์                     

5 รู้บทบาทสถานภาพของตนเอง                     

6 มีความยติุธรรม                     

7 สามารถมองปัญหาในสภาพปัจจุบนัได ้                     

8 
สามารถแกปั้ญหาและความขดัแยง้โดย
วธีิสนัติ                 

9 
สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุข                   

10 มีความภูมิใจในตนเอง                     

11 
มีการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและคิดอยา่ง
เป็นระบบ สร้างสรรค ์                     

12 
ยอมรับในการเปล่ียนแปลงของวถีิชีวติ
และการเปล่ียนแปลงของสงัคม                    

13 มีพฤติกรรมรักษส่ิ์งแวดลอ้ม                   

14 
มีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติตนเป็นคน
ดี                     

15 มีความรู้ทกัษะในการด ารงชีวติ                     

16 
มีทกัษะการเรียนรู้นวตักรรม ส่ือ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ                   

17 
ตระหนกัและเห็นใจในสวสัดิภาพของ
ผูอ่ื้น                   

18 
ความเขา้ใจ ยอมรับและอดทนต่อความ
แตกต่างทางสงัคม                 



101 
 
ตารางท่ี 4 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสาร และต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีปัจจยั
 คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง (ต่อ) 
 

ขอ้ รายการ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

19 
รับผิดชอบในบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง 
ชุมชนและสงัคม 

 
   

      20 รักชาติ ศาสน กษตัริย ์
 

   
      21 มีความรู้เก่ียวกบัสงัคมนานาชาติ                     

22 สามารถตั้งค  าถามและแสดงความคิดเห็น                   

23 มีความกระตือรือร้น                     

24 เช่ือมัน่ในเกียรติภูมิ                   

25 
มีเหตุมีผลยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น                 

26 
เป็นผูมี้ความรู้ มีความสามารถ แสวงหา
ความรู้                       

27 มีลกัษณะน่าคบมองโลกในแง่ดี           



      

28 
สามารถพึงตนเองได ้และแกปั้ญหาได้
ดว้ยตนเอง                     

29 มีความสามารถในการปกครองตนเอง                     

30 เป็นผูป้ระสบความส าเร็จ                     

31 มีศีลธรรม                   

32 
มีพฤติกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ต่อ
ส่วนร่วม มากกวา่ส่วนตวั                     

33 เขา้ใจในหลกัธรรมทางศาสนา                 

34 มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ                 

35 เป็นผูเ้คารพกฎหมายไม่ละเมิดอ านาจศาล                     

36 มีจิตใจผกูพนั                   

37 มีความเมตตากรุณา                     

38 ตั้งใจเรียนสม ่าเสมอ                     

39 มีความซ่ือสตัย ์                     



102 
 
ตารางท่ี 4 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสาร และต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีปัจจยั
 คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง (ต่อ) 
 

ขอ้ รายการ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

40 มีศกัด์ิศรีในตนเอง 
 

   
      

41 
ปฏิบติัตนตามกฎเกณฑร์ะเบียบวนิยัของ
สงัคม                     

42 ตรงต่อเวลา                     

43 เป็นบุคคลท่ีไม่ล่องลอย                     

44 ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น                     

45 สุจริต                   

46 เคารพความแตกต่าง                     

47 เคารพความเสมอภาพ                   

48 เคารพกติกา                   

49 รู้จกัประหยดั                 

50 มีความปรองดองไม่ก่อเหตทุะเลาะววิาท                   

51 ขยนัหมัน่เพียร                 

52 กลา้แสดงความคิดเห็น                   

53 เป็นคนอบอุ่น                     

54 
เป็นคนมีความสุข คือสุขภาพดีทางกาย
และใจ ร่าเริงแจ่มใส แขง็แรง มีมนุษย
สมัพนัธ์                     

55 มีวฒิุภาวะทางอารมณ์                     

56 รักทอ้งถ่ินท่ีอยู ่                     

57 
มีความไวว้างใจ และปฏิบติัตนตาม
กระบวนการประชาธิปไตย                   

58 เป็นผูมี้ความเสียสละต่อส่วนร่วม                     

59 เป็นผูมี้การกระท าอยา่งตรงไปตรงไป                     

60 เป็นบุคคลท่ีมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่
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ตารางท่ี 4 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสาร และต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีปัจจยั
 คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง (ต่อ) 
 

ขอ้ รายการ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

61 เป็นบุคคลท่ีรู้จกัการประนีประนอม                   

62 ตอ้งรู้จกัสิทธิเสรีภาพ                   

63 มีวสิยัทศัน์ท่ีกวา้งไกล                     

64 เป็นผูมี้ความตระหนกั                     

65 เป็นผูมี้ทกัษะและมีความสามารถ                     

66 รู้จกัการรวมตวัเพ่ือสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดี                     

67 สามารถติดต่อส่ือสารไดดี้                     

68 
เป็นบุคคลท่ีมีทศันคติ และเจตคติในเชิง
บวก                     

69 
สามารถเรียนรู้และปรับตวัเขา้กบั
สภาพแวดลอ้มทางสงัคมไดดี้                     

70 เขา้ใจถึงสิทธิมนุษยชน                     

71 มีค่านิยมตามระบอบประชาธิปไตย                     

72 มีความเป็นอิสระ                     

73 
เขา้ใจถึงความเป็นส่วนตวัของแตล่ะ
บุคคล                     

74 เห็นคุณค่าในความเป็นคน                     

75 รู้จกัพบปะกบับุคคลภายนอกและชุมชน                   

76 
มีความเอ้ือเฟ้ือต่อบุคคลในสญัชาติ
เดียวกนั                   

77 
ไม่ประทุษร้ายต่อบุคคลอ่ืนท่ีมีสญัชาติ
เดียวกนั                   

78 รู้จกัและรักชาติตนเอง                   

79 
ไม่เป็นบุคคลท่ีชกัน าบุคคลอ่ืนไปในทาง
ท่ีผิด                   

80 เป็นผูมี้มิตรภาพท่ีดี                   
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ตารางท่ี 4 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสาร และต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีปัจจยั
 คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง (ต่อ) 
 

ขอ้ รายการ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

81 เป็นบุคคลท่ีรู้จกักตญัญู                   

82 ไม่เป็นบุคคลทีมีความล าเอียง                     

83 เป็นบุคคลท่ีมีความคิดรวบยอดไดดี้                     

84 
เป็นบุคคลท่ีมีค่านิยมและแนวทางปฏิบติั
ท่ีเหมาะสม                     

85 เป็นบุคคลท่ีตระหนกัในสิทธิและหนา้ท่ี                     

86 
เป็นผูก้ลา้แสดงออกทางท่ีถูกตอ้งตาม
หลกัจริยธรรม                     

87 
เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การเมือง                

88 
เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน 
สถาบนั และทางการเมือง                     

89 
เป็นผูมี้ความรับผิดชอบต่อการกระท าทาง
การเมือง                     

90 
บุคคลเสมอภาคกนัในกฎหมาย บุคคลจกั
ตอ้งรับโทษในการกระท าผดิอนัใด                     

91 
เป็นผูใ้ชสิ้ทธ์ิและมีส่วนร่วมในการ
เลือกตั้ง                   

92 เป็นบุคคลท่ีเคารพเช่ือฟังบิดามารดา                     

93 
เป็นบุคคลท่ีสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
ไดดี้                     

94 
เป็นบุคคลท่ีมีสมรรถภาพทางกาย
สามารถปฏิบติักิจกรรมภายใน
ชีวติประจ าวนั                   

95 
เป็นบุคคลท่ีมีความรับผดิชอบเสียภาษี
อากร                     
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ตารางท่ี 4 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสาร และต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีปัจจยั
 คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง (ต่อ) 
 

ขอ้ รายการ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

96 
เป็นผูเ้ล้ียงดูบิดามารดาและบุตรดว้ยความ
เตม็ใจ                     

97 เป็นบุคคลท่ีรู้จกัหนา้ท่ีของตน                   

98 
เป็นบุคคลท่ีเคารพกฎหมาย มีความเสมอ
ภาคและมีความยติุธรรม                     

99 
เป็นบุคคลท่ีเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น 

 
  

 

 

  

   

 
ตารางท่ี 4 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสาร และต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีปัจจยั
 คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง (ต่อ) 
 

ขอ้ รายการ 51 52 53 54 55 56 57 

1 เป็นผูมี้ส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดบั               

2 มีค่านิยมและทศันคติท่ีดีเหมาะสม             

3 เขา้ใจในเร่ืองสิทธิและเคารพสิทธิของผูอ่ื้น       

4 มีความรักชาติ ศาสน กษตัริย ์               

5 รู้บทบาทสถานภาพของตนเอง               

6 มีความยติุธรรม               

7 สามารถมองปัญหาในสภาพปัจจุบนัได ้               

8 สามารถแกปั้ญหาและความขดัแยง้โดยวธีิสนัติ               

9 สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข           

10 มีความภูมิใจในตนเอง             
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ตารางท่ี 4 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสาร และต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีปัจจยั
 คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง (ต่อ) 
 
ข้
อ 

รายการ 51 52 53 54 55 56 57 

11 มีการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและคิดอยา่งเป็นระบบ สร้างสรรค ์               

12 
ยอมรับในการเปล่ียนแปลงของวถีิชีวติและการเปล่ียนแปลงของ
สงัคม               

13 มีพฤติกรรมรักษส่ิ์งแวดลอ้ม           

14 มีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติตนเป็นคนดี               

15 มีความรู้ทกัษะในการด ารงชีวติ               

16 มีทกัษะการเรียนรู้นวตักรรม ส่ือ เทคโนโลยสีารสนเทศ               

17 ตระหนกัและเห็นใจในสวสัดิภาพของผูอ่ื้น               

18 ความเขา้ใจ ยอมรับและอดทนต่อความแตกต่างทางสงัคม         

19 รับผิดชอบในบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง ชุมชนและสงัคม               

20 รักชาติ ศาสน กษตัริย ์               

21 มีความรู้เก่ียวกบัสงัคมนานาชาติ               

22 สามารถตั้งค  าถามและแสดงความคิดเห็น             

23 มีความกระตือรือร้น               

24 เช่ือมัน่ในเกียรติภูมิ             

25 มีเหตุมีผลยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น             

26 เป็นผูมี้ความรู้ มีความสามารถ แสวงหาความรู้                 

27 มีลกัษณะน่าคบมองโลกในแง่ดี         

28 สามารถพึงตนเองได ้และแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง               

29 มีความสามารถในการปกครองตนเอง               

30 เป็นผูป้ระสบความส าเร็จ             

31 มีศีลธรรม         

32 
มีพฤติกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ต่อส่วนร่วม มากกวา่
ส่วนตวั             

33 เขา้ใจในหลกัธรรมทางศาสนา           

34 มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ           
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ตารางท่ี 4 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสาร และต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีปัจจยั
 คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง (ต่อ) 
 

ขอ้ รายการ 51 52 53 54 55 56 57 

35 เป็นผูเ้คารพกฎหมายไม่ละเมิดอ านาจศาล               

36 มีจิตใจผกูพนั               

37 มีความเมตตากรุณา               

38 ตั้งใจเรียนสม ่าเสมอ             

39 มีความซ่ือสตัย ์               

40 มีศกัด์ิศรีในตนเอง             

41 ปฏิบติัตนตามกฎเกณฑร์ะเบียบวนิยัของสงัคม               

42 ตรงต่อเวลา               

43 เป็นบุคคลท่ีไม่ล่องลอย             

44 ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น               

45 สุจริต             

46 เคารพความแตกต่าง               

47 เคารพความเสมอภาพ             

48 เคารพกติกา               

49 รู้จกัประหยดั           

50 มีความปรองดองไม่ก่อเหตทุะเลาะววิาท               

51 ขยนัหมัน่เพียร     
     52 กลา้แสดงความคิดเห็น     
     53 เป็นคนอบอุ่น   

    
54 

เป็นคนมีความสุข คือสุขภาพดีทางกายและใจ ร่าเริง
แจ่มใส แขง็แรง มีมนุษยสมัพนัธ์   

     55 มีวฒิุภาวะทางอารมณ์   
     56 รักทอ้งถ่ินท่ีอยู ่    

    
57 

มีความไวว้างใจ และปฏิบติัตนตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย   

     58 เป็นผูมี้ความเสียสละต่อส่วนร่วม   
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ตารางท่ี 4 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสาร และต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีปัจจยั
 คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง (ต่อ) 
 

ขอ้ รายการ 51 52 53 54 55 56 57 

59 เป็นผูมี้การกระท าอยา่งตรงไปตรงไป             

60 เป็นบุคคลท่ีมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่             

61 เป็นบุคคลท่ีรู้จกัการประนีประนอม               

62 ตอ้งรู้จกัสิทธิเสรีภาพ               

63 มีวสิยัทศัน์ท่ีกวา้งไกล               

64 เป็นผูมี้ความตระหนกั               

65 เป็นผูมี้ทกัษะและมีความสามารถ               

66 รู้จกัการรวมตวัเพ่ือสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดี               

67 สามารถติดต่อส่ือสารไดดี้               

68 เป็นบุคคลท่ีมีทศันคติ และเจตคติในเชิงบวก               

69 สามารถเรียนรู้และปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มทางสงัคมไดดี้               

70 เขา้ใจถึงสิทธิมนุษยชน               

71 มีค่านิยมตามระบอบประชาธิปไตย               

72 มีความเป็นอิสระ               

73 เขา้ใจถึงความเป็นส่วนตวัของแตล่ะบุคคล               

74 เห็นคุณค่าในความเป็นคน               

75 รู้จกัพบปะกบับุคคลภายนอกและชุมชน               

76 มีความเอ้ือเฟ้ือต่อบุคคลในสญัชาติเดียวกนั               

77 ไม่ประทุษร้ายต่อบุคคลอ่ืนท่ีมีสญัชาติเดียวกนั               

78 รู้จกัและรักชาติตนเอง               

79 ไม่เป็นบุคคลท่ีชกัน าบุคคลอ่ืนไปในทางท่ีผิด               

80 เป็นผูมี้มิตรภาพท่ีดี               

81 เป็นบุคคลท่ีรู้จกักตญัญู               

82 ไม่เป็นบุคคลทีมีความล าเอียง               

83 เป็นบุคคลท่ีมีความคิดรวบยอดไดดี้               
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ตารางท่ี 4 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสาร และต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีปัจจยั
 คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง (ต่อ) 
 

ขอ้ รายการ 51 52 53 54 55 56 57 

84 เป็นบุคคลท่ีมีค่านิยมและแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสม               

85 เป็นบุคคลท่ีตระหนกัในสิทธิและหนา้ท่ี               

86 เป็นผูก้ลา้แสดงออกทางท่ีถูกตอ้งตามหลกัจริยธรรม               

87 เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเมือง             

88 เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สถาบนั และทางการเมือง               

89 เป็นผูมี้ความรับผิดชอบต่อการกระท าทางการเมือง             

84 เป็นบุคคลท่ีมีค่านิยมและแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสม               

85 เป็นบุคคลท่ีตระหนกัในสิทธิและหนา้ท่ี               

86 เป็นผูก้ลา้แสดงออกทางท่ีถูกตอ้งตามหลกัจริยธรรม               

87 เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเมือง             

88 เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สถาบนั และทางการเมือง               

89 เป็นผูมี้ความรับผิดชอบต่อการกระท าทางการเมือง             

90 
บุคคลเสมอภาคกนัในกฎหมาย บุคคลจกัตอ้งรับโทษในการกระท า
ผิดอนัใด               

91 เป็นผูใ้ชสิ้ทธ์ิและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง               

92 เป็นบุคคลท่ีเคารพเช่ือฟังบิดามารดา     

 
      

93 เป็นบุคคลท่ีสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้               

94 
เป็นบุคคลท่ีมีสมรรถภาพทางกายสามารถปฏิบติักิจกรรมภายใน
ชีวติประจ าวนั               

95 เป็นบุคคลท่ีมีความรับผดิชอบเสียภาษีอากร               

96 เป็นผูเ้ล้ียงดูบิดามารดาและบุตรดว้ยความเตม็ใจ               

97 เป็นบุคคลท่ีรู้จกัหนา้ท่ีของตน             

98 เป็นบุคคลท่ีเคารพกฎหมาย มีความเสมอภาคและมีความยติุธรรม               

99 เป็นบุคคลท่ีเปิดใจรับฟังความคิดเห็น ของผูอ่ื้น  
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ตารางท่ี 5  การวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฏีปัจจยัคุณลกัษณะ 
  ความเป็นพลเมือง 
 

ขอ้ รายการ 
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1 
เป็นผูมี้ส่วนร่วมทางการเมืองทุก
ระดบั             

2 มีค่านิยมและทศันคติท่ีดีเหมาะสม                   

3 
เขา้ใจในเร่ืองสิทธิและเคารพสิทธิของ
ผูอ่ื้น         

4 มีความรักชาติ ศาสน กษตัริย ์ 

5 รู้บทบาทสถานภาพของตนเอง                 

6 มีความยติุธรรม         


  

7 
สามารถมองปัญหาในสภาพปัจจุบนั
ได ้                 

8 
สามารถแกปั้ญหาและความขดัแยง้
โดยวธีิสนัติ             

9 
สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุข                 

10 มีความภูมิใจในตนเอง                   

11 
มีการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและคิด
อยา่งเป็นระบบ สร้างสรรค ์               

12 
ยอมรับในการเปล่ียนแปลงของวถีิ
ชีวติและการเปล่ียนแปลงของสงัคม               

13 มีพฤติกรรมรักษส่ิ์งแวดลอ้ม                 

14 
มีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติตนเป็น
คนดี                   
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ตารางท่ี 5  การวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฏีปัจจยัคุณลกัษณะ 
  ความเป็นพลเมือง (ต่อ) 
 

ขอ้ รายการ 
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15 มีความรู้ทกัษะในการด ารงชีวติ       

16 
มีทกัษะการเรียนรู้นวตักรรม ส่ือ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ                 

17 
ตระหนกัและเห็นใจในสวสัดิภาพของ
ผูอ่ื้น             

18 
ความเขา้ใจ ยอมรับและอดทนต่อ
ความแตกต่างทางสงัคม               

19 
รับผิดชอบในบทบาทหนา้ท่ีของ
ตนเอง ชุมชนและสงัคม                 

20 รักชาติ ศาสน กษตัริย ์                 

21 มีความรู้เก่ียวกบัสงัคมนานาชาติ                 

22 
สามารถตั้งค  าถามและแสดงความ
คิดเห็น             

23 มีความกระตือรือร้น                 

24 เช่ือมัน่ในเกียรติภูมิ               

25 
มีเหตุมีผลยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น                 

26 
เป็นผูมี้ความรู้ มีความสามารถ 
แสวงหาความรู้                   

27 มีลกัษณะน่าคบมองโลกในแง่ดี                   

28 
สามารถพึงตนเองได ้และแกปั้ญหาได้
ดว้ยตนเอง                 
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ตารางท่ี 5  การวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฏีปัจจยัคุณลกัษณะ 
  ความเป็นพลเมือง (ต่อ) 
 

ขอ้ รายการ 
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29 มีความสามารถในการปกครองตนเอง                 

30 เป็นผูป้ระสบความส าเร็จ                 

31 มีศีลธรรม       


    

32 
มีพฤติกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
ต่อส่วนร่วม มากกวา่ส่วนตวั                 

33 เขา้ใจในหลกัธรรมทางศาสนา  









34 มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ                 

35 
เป็นผูเ้คารพกฎหมายไม่ละเมิดอ านาจ
ศาล                   

36 มีจิตใจผกูพนั               

37 มีความเมตตากรุณา                   

38 ตั้งใจเรียนสม ่าเสมอ                 

39 มีความซ่ือสตัย ์               

40 มีศกัด์ิศรีในตนเอง                 

41 
ปฏิบติัตนตามกฎเกณฑร์ะเบียบวนิยั
ของสงัคม                   

42 ตรงต่อเวลา                 

43 เป็นบุคคลท่ีไม่ล่องลอย                   

44 ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น                   

45 สุจริต                 
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ตารางท่ี 5  การวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฏีปัจจยัคุณลกัษณะ 
  ความเป็นพลเมือง (ต่อ) 
 

ขอ้ รายการ 
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46 เคารพความแตกต่าง                   

47 เคารพความเสมอภาพ           

48 เคารพกติกา           

49 รู้จกัประหยดั           

50 
มีความปรองดองไม่ก่อเหตทุะเลาะ
ววิาท                   

51 ขยนัหมัน่เพียร           

52 กลา้แสดงความคิดเห็น                 

53 เป็นคนอบอุ่น                   

54 
เป็นคนมีความสุข คือสุขภาพดีทาง
กายและใจ ร่าเริงแจ่มใส แขง็แรง มี
มนุษยสมัพนัธ์                   

55 มีวฒิุภาวะทางอารมณ์               

56 รักทอ้งถ่ินท่ีอยู ่                 

57 
มีความไวว้างใจ และปฏิบติัตนตาม
กระบวนการประชาธิปไตย             

58 เป็นผูมี้ความเสียสละต่อส่วนร่วม               

59 เป็นผูมี้การกระท าอยา่งตรงไปตรงไป                 

60 เป็นบุคคลท่ีมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่                 

61 เป็นบุคคลท่ีรู้จกัการประนีประนอม               

62 ตอ้งรู้จกัสิทธิเสรีภาพ                   
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ตารางท่ี 5  การวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฏีปัจจยัคุณลกัษณะ 
  ความเป็นพลเมือง (ต่อ) 
 

ขอ้ รายการ 
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63 มีวสิยัทศัน์ท่ีกวา้งไกล                 

64 เป็นผูมี้ความตระหนกั                   

65 เป็นผูมี้ทกัษะและมีความสามารถ                   

66 รู้จกัการรวมตวัเพ่ือสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดี             

67 สามารถติดต่อส่ือสารไดดี้                   

68 
เป็นบุคคลท่ีมีทศันคติ และเจตคติใน
เชิงบวก                 

69 
สามารถเรียนรู้และปรับตวัเขา้กบั
สภาพแวดลอ้มทางสงัคมไดดี้                   

70 เขา้ใจถึงสิทธิมนุษยชน                   

71 มีค่านิยมตามระบอบประชาธิปไตย                 

72 มีความเป็นอิสระ                 

73 
เขา้ใจถึงความเป็นส่วนตวัของแตล่ะ
บุคคล                 

74 เห็นคุณค่าในความเป็นคน                 

75 
รู้จกัพบปะกบับุคคลภายนอกและ
ชุมชน                 

76 
มีความเอ้ือเฟ้ือต่อบุคคลในสญัชาติ
เดียวกนั                   

77 
ไม่ประทุษร้ายต่อบุคคลอ่ืนท่ีมีสญัชาติ
เดียวกนั                   

78 รู้จกัและรักชาติตนเอง                   
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79 
ไม่เป็นบุคคลท่ีชกัน าบุคคลอ่ืนไป
ในทางท่ีผิด               

80 เป็นผูมี้มิตรภาพท่ีดี     

  


81 เป็นบุคคลท่ีรู้จกักตญัญู                 

82 ไม่เป็นบุคคลทีมีความล าเอียง                   

83 เป็นบุคคลท่ีมีความคิดรวบยอดไดดี้                   

84 
เป็นบุคคลท่ีมีค่านิยมและแนวทาง
ปฏิบติัท่ีเหมาะสม               

85 
เป็นบุคคลท่ีตระหนกัในสิทธิและ
หนา้ท่ี                   

86 
เป็นผูก้ลา้แสดงออกทางท่ีถูกตอ้งตาม
หลกัจริยธรรม                 

87 
เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการเมือง 

   
 

 
88 

เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน 
สถาบนั และทางการเมือง                 

89 
เป็นผูมี้ความรับผิดชอบต่อการกระท า
ทางการเมือง 

     
 

   
90 

บุคคลเสมอภาคกนัในกฎหมาย บุคคล
จกัตอ้งรับโทษในการกระท าผิดอนัใด                 

91 
เป็นผูใ้ชสิ้ทธ์ิและมีส่วนร่วมในการ
เลือกตั้ง 
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  ความเป็นพลเมือง (ต่อ) 
 

ขอ้ รายการ 

รศ
.ดร

.ศกั
ดิ์ช

ยั นิ
รัญ

ทว
 ี

ดร
.วทิ

ยา
 ศรี

ชม
พ ู

ดร
.ธน

ะสิ
ทธิ์

 ศิริ
วร
ธร
รม

 

ดร
.เฉ

ลีย
ว ย

าจ
นัท

ร์ 

ดร
.ด
 าร
ง ศ

รีอ
ร่า
ม 

ดร
.จนั

ทนี
 เจ
ริญ

ศรี
 

ดร
.บ
รร
เจอ

ดพ
ร สู่

แส
นสุ

ข 

ดร
.ถว

ลิว
ดี  
บุรี

กลุ
 

ดร
.กณุ

ฑรี
 เพ

ช็ร
ทว

พีร
เดช

 

92 เป็นบุคคลท่ีเคารพเช่ือฟังบิดามารดา           

93 
เป็นบุคคลท่ีสามารถท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นไดดี้               

94 
เป็นบุคคลท่ีมีสมรรถภาพทางกาย
สามารถปฏิบติักิจกรรมภายใน
ชีวติประจ าวนั           

 
      

95 
เป็นบุคคลท่ีมีความรับผดิชอบเสียภาษี
อากร                   

96 
เป็นผูเ้ล้ียงดูบิดามารดาและบุตรดว้ย
ความเตม็ใจ             

97 เป็นบุคคลท่ีรู้จกัหนา้ท่ีของตน               

98 
เป็นบุคคลท่ีเคารพกฎหมาย มีความ
เสมอภาคและมีความยติุธรรม                 

99 
เป็นบุคคลท่ีเปิดใจรับฟังความคิดเห็น 
ของผูอ่ื้น     
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3. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสาร งานวิจยัและผลการสัมภาษณ์มาสร้างตวัแปร
ปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง 

4. น าตวัแปรปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองไปสร้างขอ้ค าถามของแบบสอบถามท่ี
ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยัในขั้นต่อไป 
 
ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นพลเมืองโดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research)  ซ่ึงมีขั้นตอน ดังนี ้

1.  น าตวัแปรปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองจากขั้นท่ี 1 มาจดัท าเคร่ืองมือวิจยัใน
ลกัษณะของแบบสอบถาม (Opinionative)  แบบลิเคอร์ท (Likert  Scale)  เพื่อวดัระดบัความคิดเห็น
ของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลเมือง
จ านวน 130 ขอ้ 

2.  น าเคร่ืองมือการวิจยัท่ีจดัท าข้ึนไปตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจยั โดย
น าไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ  จ  านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)  ดว้ยการ
หาค่าดชันีความสอดคลอ้งรายขอ้  ท่ีเรียกวา่ IOC (Index of  Item  Objective  Congruence )  เลือก
ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ท่ีค่าระหว่าง 0.6 – 1.0  และตดัขอ้ค าถามรวมทั้งปรับปรุงขอ้ความตาม
ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ เหลือขอ้ค าถาม 114 ขอ้  

3.  น าเคร่ืองมือการวิจยัท่ีไดป้รับแกต้ามผูเ้ช่ียวชาญแนะน าไปทดลองใช ้(Try Out) กบั
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน ผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งส้ิน  40 คน น าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่
(Reliability) ของแบบสอบถามด้วยการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient) ด้วยสูตร
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)

 
 เท่ากบั 0.98 

4.  น าเคร่ืองมือการวิจยั ท่ีเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นฉบบัสมบูรณ์ไปเก็บขอ้มูล
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล
เมือง จากผูใ้ห้ข้อมูล ประกอบด้วย ผูอ้  านวยการส านัก/กองการศึกษา 1 คน และศึกษานิเทศก์/
หวัหนา้ฝ่าย 1 คน  ผูอ้  านวยการโรงเรียน 1 คน และหวัหนา้กลุ่มงาน/หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1  
คน ท่ีสังกดัเทศบาลเมืองทุกแห่งทั้ง 4 ภูมิภาคของประเทศไทย โดยท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์
ไปยงับณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรให้ด าเนินการท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยงั
เทศบาลเมืองท่ีมีโรงเรียนในสังกดั ตามกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนด 

5.  น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีได้กลบัคืนมาตรวจสอบความถูกตอ้ง วิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) ดว้ยวิธีสกดัตวัแปรองคป์ระกอบ 
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(Principle component analysis: PCA) เพื่อหาองคป์ระกอบของปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง
ของผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลเมือง 
   5.1   ผลการขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ส่วนท่ี 1 ผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการส านกั/กองการศึกษา 1 คน และ
ศึกษานิเทศก์/หัวหน้าฝ่าย 1 คน ส่วนท่ี 2 ผูป้ฏิบติั ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการโรงเรียน 1 คน และ
หวัหนา้กลุ่มงานหรือหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 6   สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
  ชาย 
  หญิง 

 
87 

265 

 
24.72 
75.28 

รวม 352 100.00 
อาย ุ
   20 – 30  ปี  
   31 – 40  ปี 
   41 – 50  ปี 
   50  ปีข้ึนไป 

 
44 

134 
105 
69 

 
12.50 
38.07 
29.83 
19.60 

รวม 352 100.00 
 ระดบัการศึกษา 
    ปริญญาตรี 
    ปริญญาโท   
    ปริญญาเอก 

 
20 

330 
2 

 
5.68 
93.75 
0.57 

รวม 352 100.00 
 ต  าแหน่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน 
    ผูอ้  านวยการส านกั / กองการศึกษา 
    ศึกษานิเทศก ์/ หวัหนา้ฝ่ายการศึกษา 
     ผูอ้  านวยสถานศึกษา   
    หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
88 
88 
88 
88 

 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 

 
รวม 352 100 
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ตารางท่ี 6  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ( ต่อ ) 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
ระยะเวลาการปฏิบติังาน 
   ไม่เกิน 5 ปี 
     5 – 10 ปี 
   10 – 15 ปี 
   15 – 20 ปี 
   มากกวา่ 20 ปีข้ึนไป 

 
71 

105 
81 
31 
64 

 
20.17 
29.83 
23.01 
8.81 
18.18 

รวม 352 100.00 

 
  จากตารางท่ี 6 แสดงสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  พบว่ามีเพศหญิงตอบ
แบบสอบถามมากกวา่เพศชาย  โดยมีเพศหญิงจ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 รองลงมาเป็นเพศ
ชายจ านวน 87 คิดเป็นร้อยละ 24.7 
  สถานภาพเก่ียวกบัอายุของผูต้อบแบบสอบถามพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่อายรุะหวา่ง  31-40 ปี  จ  านวน 134 คน  คิดเป็นร้อยละ 38.1  รองลงมา อายุอยูร่ะหวา่ง 41 – 50 
ปี  จ  านวน 105 คน  คิดเป็นร้อยละ 29.8 อายุ 50 ปีข้ึนไป จ านวน 69 คนคิดเป็นร้อยละ 19.6  และ
อนัดบัสุดทา้ยอายอุยูร่ะหวา่ง 20 – 30 ปี จ  านวน 44 คนคิดเป็นร้อยละ 12.5   
  สถานภาพเก่ียวกับระดับการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาในระดบัปริญญาโท จ านวน 330 คน คิดเป็นร้อยละ 93.8  
รองลงมามีวุฒิการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 และอนัดบัสุดทา้ยมี
วฒิุการศึกษาในระดบัปริญญาเอก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 
  สถานภาพเก่ียวกบัต าแหน่งหน้าท่ีในการปฏิบติังานของผูต้อบแบบสอบถาม 
คือผูอ้  านวยการส านกั/กองการศึกษา จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0  ศึกษานิเทศก์/หวัหนา้ฝ่าย
การศึกษา จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0  ผูอ้  านวยการโรงเรียน จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.0  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ  านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0   
  สถานภาพเก่ียวกบัประสบการณ์ในการปฏิบติังานของผูต้อบแบบสอบถาม  
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาการปฏิบติังานมากท่ีสุดคือ 5 ปี - 10 ปี จ  านวน 105 
คน  คิดเป็นร้อยละ 23.0  รองลงมามากกวา่ 10 -15 ปี จ  านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0  ระยะเวลา
ไม่เกิน 5  ปี จ  านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 ระยะเวลา 20 ปี ข้ึนไป จ านวน  64  คน คิดเป็นร้อย
ละ 18.2 และอนัดบัสุดทา้ย ระยะเวลา 15 – 20 ปี จ  านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 
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     5.2  การวิเคราะห์ความเห็นเก่ียวกบัตวัแปรองค์ประกอบท่ีเป็นปัจจยัคุณลกัษณะ
ความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลเมืองไดผ้ลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 10 

แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x )ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัท่ีเป็นเหตุแห่งการยอมปฏิบติัตามโดยใช้ค่าเฉล่ียของผลคะแนนเป็นตวัช้ีวดัตาม
เกณฑใ์นการวเิคราะห์ตาแนวคิดของเบสท ์(Best.)   มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 7 
 

ตารางท่ี 7   ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x )ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบ 
 แบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษา 
 สังกดัเทศบาล 

 (n=88) 

ท่ี รายการ x . S.D. ระดบัความเหมาะสม 

1 มีน ้ าใจไมตรี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่เก้ือกลู เอ้ืออาทรกนัโดยไม่หวงั
ผลตอบแทน 

3.70 0.65 มาก 

2 มีโอกาสในการร่วมท า ในส่ิงท่ีมีผลกระทบต่อตนเองหรือ
ชุมชน  

3.85 0.50 มาก 

3 สร้างโอกาสในการคดัเลือกสภานกัเรียนเพ่ือก าหนดนโยบาย
ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม 

3.78 0.59 มาก 

4 มีความคิด ความรู้สึก และความเช่ือท่ีดีและแสดงพฤติกรรม
ตอบสนองต่อบุคคล และสถานการณ์ ต่างๆไดดี้ 

4.05 0.42 มาก 

5 เคารพในสิทธิและการตดัสินใจของผูอ่ื้นรับฟังความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น 

4.39 0.32 มาก 

6 มีสิทธิและความรับผิดชอบท่ีถูกก าหนดโดยกฎหมายเขา้ใจ
บทบาทและหนา้ท่ีของตนในสงัคม 

4.26 0.34 มาก 

7 มีความสามคัคี ปรองดองในหมู่คณะ และภูมิใจ เชิดชูความ
เป็นไทย 

4.42 0.38 มาก 

8 ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนาท่ีตนนบัถือ  4.53 0.33 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 7  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x )ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบ 
 แบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษา 
 สังกดัเทศบาล (ต่อ) 

 (n=88) 

ท่ี รายการ x . S.D. ระดบัความเหมาะสม 

9 มีความรู้  ความเขา้ใจอนัดีเก่ียวกบัสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 4.57 0.34 มากท่ีสุด 
10 รักษาและส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย อนัมี

พระมหากษตัริยเ์ป็นประมขุ 
4.61 0.30 มากท่ีสุด 

11 แสดงความจงรักภกัดี เทิดทูนพระเกียรติและเผยแพร่พระ
กรณียกิจ 

4.63 0.33 มากท่ีสุด 

12 ร่วมกนัประกอบความดีเพ่ือถวายเป็นพระราช
กศุล  โดยเฉพาะในวนัส าคญัเก่ียวกบัพระมหากษตัริย ์

4.54 0.33 มากท่ีสุด 

13 รู้บทบาทสถานภาพท่ีตนควรปฏิบติัในการงานและงานท่ี
ตอ้งกระท าวา่ตอ้งปฏิบติัอยา่งไรกลุ่มคนหรือสงัคมท่ีตน
อาศยัอยู ่

4.40 0.35 มาก 

14 เป็นผูมี้ความเท่ียงธรรม ชอบธรรม มีเหตุผลและมีความรู้สึก
ผิดชอบ ปฏิบติัต่อบุคคลอ่ืนอยา่งเท่าเทียมกนั  

4.37 0.32 มาก 

15 สามารถมองปัญหาไดใ้นฐานะสมาชิกของสงัคมโลกาภิวฒัน์
ได ้

4.10 0.37 มาก 

16 สามารถการแกปั้ญหาท่ีตอ้งเผชิญในชีวติประจ าวนั เพ่ือให้
อยูร่อดปลอดภยั อยา่งมีเหตุมีผลและสร้างสรรค ์

4.20 0.36 มาก 

17 มีความตั้งใจและเตม็ใจท่ีจะแกปั้ญหาความขดัแยง้ใดๆดว้ย
สนัติวธีิ 

4.22 0.37 มาก 

18 มีความจริงใจในการใหค้วามช่วยเหลืองาน ประนีประนอม
รวมทั้งการใหข้อ้มูลท่ีชดัเจนต่อบุคคลท่ีท างานร่วมกนั 

4.34 0.31 มาก 
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ตารางท่ี 7  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x )ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบ 
 แบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษา 
 สังกดัเทศบาล (ต่อ) 

 (n=88) 

ท่ี รายการ x . S.D. ระดบัความเหมาะสม 

19 สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี มองโลกในแง่ดี ยิม้แยม้แจ่มใสกบั
ผูร่้วมงานอยูเ่สมอ  

4.43 0.30 มาก 

20 คิดวเิคราะห์อยา่งเป็นเหตุเป็นผล  คิดตดัสินใจอยา่งรอบคอบ 
ไม่ใชอ้คติหรืออารมณ์ของตนเองเป็นส าคญั   
 

4.20 0.33 มาก 

21 สามารถพิจารณาไดว้า่เร่ืองใดควรเช่ือไม่ควรเช่ือ และส่ิงใด
ควรท าหรือไม่ควรท า 

4.23 0.36 มาก 

22 รู้เท่าทนัต่อความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากความตอ้งการของ
ตนเอง และจากสภาพแวดลอ้มสงัคมรอบตวั  

4.23 0.31 มาก 

23 สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาวะแวดลอ้มของสงัคมให้
ด ารงชีวติอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุข 

4.29 0.30 มาก 

24 รู้จกัใชท้รัพยากรธรรมชาติไดอ้ยา่งประหยดั น ากลบัมาใชซ้ ้ า
ใหเ้กิดประโยชน์ได ้และไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม 

4.33 0.28 มาก 

25 รู้จกัซ่อมแซมและบ าบดัฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติใหมี้อายุ
การใชง้านไดย้าวนาน 

4.17 0.31 มาก 

26 รู้จกัรับผดิชอบ ชัว่ ดี เกรงกลวัต่อการกระท าความชัว่ และ
ปฏิบติัตนตามหลกัธรรม 

4.45 0.30 มาก 

27 ประพฤติปฏิบติั กระท าแต่ส่ิงท่ีดี  ทั้งทางกาย ทางวาจา และ 
ทางใจ ตามคุณธรรมท่ีมีในจิตใจ  

4.43 0.30 มาก 

28 สามารถท างานต่างๆไดด้ว้ยตนเอง มีการฝึกฝนการท างาน 
จนงานส าเร็จตามเป้าหมาย 

4.30 0.31 มาก 
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ตารางท่ี 7  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x )ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบ 
 แบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษา 
 สังกดัเทศบาล (ต่อ) 

 (n=88) 

ท่ี รายการ x . S.D. ระดบัความเหมาะสม 

29 สามารถศึกษาความรู้จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆน ามา
เช่ือมโยงกบัชีวติและการด าเนินชีวติในอนาคตได ้

4.26 0.32 มาก 

30 สร้างสรรคค์วามคิดใหม่ๆท่ีคุม้ค่า และประเมินผลความคิด
ของตนเอง เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมความคิดสร้างสรรคข์องตน
อยูต่ลอดเวลา 

4.18 0.33 มาก 

31 สามารถใชเ้คร่ืองมือส่ือสารและเทคโนโลยใีหม่ๆไดเ้ป็น
อยา่งดี 

4.15 0.33 มาก 

32 มีความตระหนกัและเห็นใจในสวสัดิภาพของผูอ่ื้นในสงัคม
ไดดี้ 

4.24 0.30 มาก 

33 เป็นผูมี้จิตใจเขม้แขง็ไม่ทอ้ถอยตอ่อุปสรรค มุ่งมัง่ท างานให้
บงัเกิดผลดีโดยไม่ใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน 

4.38 0.77 มาก 

34 มีความสามารถท่ีจะเขา้ใจ ยอมรับและอดทนต่อความ
แตกต่างทางวฒันธรรมของตนไดดี้ 

4.28 0.31 มาก 

35 ปฏิบติังานไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้และช่วยใหก้ารท างาน
ร่วมกนัเป็นไปดว้ยความราบร่ืน 

4.38 0.29 มาก 

36 ปฏิบติังานส าเร็จทนัเวลาและทนัต่อเหตุการณ์ ภายใต้
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

4.30 0.32 มาก 

37 เขา้ใจถึงความแตกต่างกนัระหวา่งวฒันธรรมทั้งในระดบัพ้ืน
ถ่ินและระดบัทัว่โลก 

4.15 0.38 มาก 

38 สามารถตั้งค  าถามท่ีส่งเสริมใหผู้ต้อบใชค้วามคิด น าความรู้
และประสบการณ์เดิมมาเป็นพ้ืนฐานสรุปหาค าตอบได ้
 

4.07 0.32 มาก 
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ตารางท่ี 7  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x )ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบ 
 แบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษา 
 สังกดัเทศบาล (ต่อ) 

 (n=88) 

ท่ี รายการ x . S.D. ระดบัความเหมาะสม 

39 พดูแสดงความรู้สึก ความเห็นของตนต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
จากการอ่าน การดู การฟัง ไดอ้ยา่งมีเหตุมีผล 

4.18 0.31 มาก 

40 มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาในเชิงสร้างสรรค ์เชิงบวก เพื่อ
ความถูกตอ้ง เหมาะสม ใหเ้กียรติ ตามกาลเทศะ  

4.26 0.31 มาก 

41 เป็นผูท่ี้มีความเพียร  ขวนขวายในส่ิงท่ีกระท า  รัก
กา้วหนา้  และรู้จกัรับผิดชอบหนา้ท่ีไดดี้ท่ีสุด  

4.31 0.33 มาก 

42 รับฟังและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นใหโ้อกาสผูอ่ื้นได้
แลกเปล่ียนประสบการณท่ีแตกตา่งกนั  

4.35 0.30 มาก 

43 มีนิสยัใฝ่รู้ คน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติมอยูเ่สมอ 4.26 0.32 มาก 
44 สามารถประยกุตค์วามรู้ท่ีมี น ามาปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั

ได ้
4.30 0.30 มาก 

45 สนใจข่าวสารและกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 4.24 0.31 มาก 
46 เป็นบุคคลท่ีมีอารมณ์ดี มัน่คงทางจิตใจ  ใหก้ าลงัใจตนเอง

และผูอ่ื้น 
4.29 0.32 มาก 

47 มีความหวงั ความมุ่งมัน่ท่ีจะหาวธีิบรรลุเป้าหมายและพฒันา
แรงจูงใจเพ่ือการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

4.20 0.31 มาก 

48 ยอมรับส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริง สามารถแยกแยะ
อุปสรรคทั้งหลายดว้ยทศันะเชิงบวก 

4.26 0.30 มาก 

49 สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองและพร้อมท่ีจะเรียนรู้ไปตลอดชีวติ 4.29 0.32 มาก 
50 สามารถท าใหผู้อ่ื้นมีส่วนร่วมในวสิยัทศัน์ , ค่านิยม และ

ท างานร่วมกนัไดจ้นประสบผลส าเร็จ 
4.14 0.36 มาก 

51 แสดงความสามารถของตนใหผู้อ่ื้นยอมรับในคุณค่าของ
ตนเองได ้

4.17 0.35 มาก 
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ตารางท่ี 7  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x )ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบ 
 แบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษา 
 สังกดัเทศบาล (ต่อ) 

 (n=88) 

ท่ี รายการ x . S.D. ระดบัความเหมาะสม 

52 ประพฤติปฏิบติัท่ีไม่ท าใหผู้อ่ื้นเดือดร้อนเสียหาย และสร้าง
ประโยชน์ใหแ้ก่ผูอ่ื้นดว้ย 

4.31 0.32 มาก 

53 ยดืถือประโยชน์ส่วนรวมและสงัคมเป็นหลกั 4.36 0.33 มาก 
54 ช่วยเหลือผูอ่ื้นหรือส่วนรวม เสียสละความสุขส่วนตวั 

เพ่ือใหผู้อ่ื้นหรือส่วนรวมมีความสุข 
4.33 0.34 มาก 

55 บ าเพญ็ประโยชน์ไดห้ลายวธีิตามโอกาสอนัควร และควร
ปฏิบติัอยูต่ลอดเวลาจนเป็นนิสยั 

4.26 0.32 มาก 

56 ใหค้วามช่วยเหลือดว้ยก าลงัแรงกาย แรงสมอง เสียสละ ส่ิงท่ี
ตนมี แมก้ระทัง่เวลา เพ่ือเผื่อแผ ่ใหก้บัส่วนรวม 

4.26 0.34 มาก 

57 มีส่วนร่วมช่วยเหลือสงัคม แกปั้ญหาดว้ยวธีิการต่างๆ 
ร่วมกนักบัคนในสงัคม 

4.26 0.38 มาก 

58 มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเมืองไม่วา่จะเป็นในทางตรงหรือทางออ้ม 

4.40 0.36 มาก 

59 ยอมรับในสิทธิและอ านาจในทางกฎหมาย ไม่ละเมิดอ านาจ
ศาล 

4.34 0.31 มาก 

60 เป็นบุคคลในกฎหมาย ด ารงอยูบ่นความเสมอภาคและความ
เป็นธรรม 

4.38 0.33 มาก 

61 ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎกติกาทางสงัคมและศีลธรรมสามารถ
อยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข 

4.36 0.31 มาก 

62 มีความรู้เท่าทนัทั้งงานกฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณี 4.27 0.33 มาก 
63 มีความห่วงใยและเอ้ืออาทรต่อกนั ก่อใหเ้กิด พนัธะท่ีจะตอ้ง

ปฏิบติัต่อกนัในทางท่ีดี 
4.32 0.34 มาก 
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ตารางท่ี 7  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x )ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบ 
 แบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษา 
 สังกดัเทศบาล (ต่อ) 

 (n=88) 

ท่ี รายการ x . S.D. ระดบัความเหมาะสม 

64 มีพฤติกรรมท่ีแสดงความสนใจ เอาใจใส่ต่อการเรียนและมี
สมาธิในการท ากิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียน 

4.28 0.32 มาก 

65 มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการมุ่งพฒันาดา้นความรู้ เจตคติ  
และทกัษะตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดในวชิาต่างๆ 

4.21 0.34 มาก 

66 มีความจริงใจ ตรงไปตรงมา ประพฤติตนงดเวน้การโกหก 
การคดโกง หรือการลกัขโมย 

4.37 0.35 มาก 

67 มีความซ่ือสตัยต์่อตนเอง ความซ่ือสตัยต์่อครอบครัว ความ
ซ่ือสตัยต์อ่หนา้ท่ี ความซ่ือสตัยต์่อมิตร และความซ่ือสตัยต์่อ
ประเทศชาติ 

4.41 0.31 มาก 

68 มีความตรงต่อเวลาในการท ากิจกรรมต่างๆ ทุกๆเร่ือง 
นบัตั้งแต่เร่ืองกิจวตัรประจ าวนัของตนเอง 

4.29 0.32 มาก 

69 มีความส านึกรับผิดชอบ ต่อภารกิจหนา้ท่ีท่ีตนจะตอ้งกระท า
ใหแ้ลว้เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 

4.39 0.32 มาก 

70 กระท าการใดๆท่ีไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้นท่ีก่อใหเ้กิด
ความเดือดร้อนทั้งทางกายและทางใจ 

4.35 0.35 มาก 

71 เขา้ใจและใหค้วามเคารพต่อความคิดเห็นของผูอ่ื้น ซ่ึงมีความ
แตกต่างจากความคิดเห็นของตวัเอง 

4.33 0.31 มาก 

72 ประพฤติปฏิบติัปฏิบติัต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้นๆ 
อยา่งเท่าเทียมกนั หรือไม่เลือกปฏิบติั  

4.31 0.31 มาก 

73 ปฏิบติัต่อกนัระหวา่งบุคคลต่อบุคคลดว้ยความเคารพต่อสิทธิ
และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ 

4.35 0.34 มาก 

74 ปฏิบติัตามกฎจราจร กฎระเบียบของสถานศึกษา และการมี
มารยาทในโอกาสต่าง ๆ  

4.34 0.32 มาก 
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ตารางท่ี 7  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x )ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบ 
 แบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษา 
 สังกดัเทศบาล (ต่อ) 

 (n=88) 

ท่ี รายการ x . S.D. ระดบัความเหมาะสม 

75 น าหลกัคุณธรรมมาปฏิบติัตนตามระเบียบกติกาสงัคม 4.32 0.32 มาก 
76 รู้จกัใชจ่้ายตามความจ าเป็นอยา่งคุม้ค่า และเกิดประโยชน์

สูงสุด  
4.26 0.33 มาก 

77 รู้จกัเก็บออมไวใ้ชเ้ม่ือยามจ าเป็น ใชชี้วติใหเ้หมาะสมกบั
ฐานะความเป็นอยูข่องตน 

4.28 0.39 มาก 

78 ไม่ใชค้วามรุนแรง ยติุปัญหา สามารถเจรจาตกลงอยา่ง
สนัติภาพ 

4.31 0.37 มาก 

79 รักใคร่ปรองดองในหมู่พ่ีนอ้งและเพ่ือนไม่ก่อเร่ืองทะเลาะ
ววิาท  

4.38 0.32 มาก 

80 มีความเอาใจใส่และตั้งใจท างาน มีความอดทน ไม่ทอ้แท้
ทอ้ถอยกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย  

4.33 0.34 มาก 

81 รีบเร่งท างานดว้ยความรวดเร็ววอ่งไว รอบคอบ ท างานตรง
เวลา และเสร็จทนัเวลา 

4.33 0.32 มาก 

82 เป็นผูมี้ภูมิรู้  มีความเป็นผูใ้หญ่ทางบุคลิกภาพและพฤติกรรม
ทางอารมณ์ท่ีมัน่คง  

4.19 0.34 มาก 

83 เห็นคุณค่าของสภาวะแวดลอ้มในทอ้งถ่ินท่ีตนอาศยัอยู ่ 4.27 0.33 มาก 
84 มีความมัน่ใจในระบอบประชาธิปไตยและปฏิบติัตาม

กระบวนการประชาธิปไตย 
4.27 0.32 มาก 

85 เป็นผูมี้ความจริงใจ ไม่อคติ ไม่ใชเ้ล่ห์เล่ียม หรือกลโกง  4.41 0.36 มาก 
86 ปฏิบติัตน ปฏิบติังานอยา่งตรงไปตรงมาตามระเบียบปฏิบติั 4.43 0.29 มาก 
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ตารางท่ี 7  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x )ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบ 
 แบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษา 
 สังกดัเทศบาล (ต่อ) 

 (n=88) 

ท่ี รายการ x . S.D. ระดบัความเหมาะสม 

87 มีพฤติกรรมตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความไวว้างใจ และมีไมตรี
จิต    ต่อกนั  ไม่หวาดระแวง แครงใจกนั 

4.35 0.30 มาก 

88 เป็นผูท่ี้รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา ปฏิบติัต่อผูอ่ื้นเหมือนท่ี
ตอ้งการใหผู้อ่ื้นปฏิบติัต่อตนเอง 

4.35 0.30 มาก 

89 เป็นผูท่ี้รู้จกัใหม้ากกวา่รับ โดยการแสดงน ้ าใจต่อคนรอบขา้ง
ทุกคร้ังท่ีมีโอกาส  

4.34 0.33 มาก 

90 รู้จกัการใชสิ้ทธิและกระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงอยา่งอิสระ
และไม่กระทบต่อสิทธิของผูอ่ื้น  

4.30 0.34 มาก 

91 ไม่ใชสิ้ทธิเสรีภาพเกินขอบเขตจนก่อความเดือดร้อนต่อผูอ่ื้น  4.32 0.29 มาก 
92 ช านาญในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ การท างาน

ร่วมกบัผูอ่ื้น หรือจากการลงมือปฏิบติั  
4.21 0.32 มาก 

93 มีทกัษะในการด ารงชีวติท่ีดี สามารถอยูใ่นสงัคมและเผชิญ
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

4.25 0.33 มาก 

94 สามารถถ่ายทอด หรือแลกเปล่ียนความคิด ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง 
หรือความรู้สึกใหผู้อ่ื้น ไดเ้ขา้ใจความหมายตามเจตนาท่ี
ตอ้งการ  

4.16 0.34 มาก 

95 เป็นผูมี้ความคิดหรือความเช่ือ ท่ีจะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรม
ตอบสนองของบุคคลในเชิงบวก 

4.26 0.32 มาก 

96 เป็นผูท่ี้คิดถึงแต่ส่ิงท่ีดีและน่าร่ืนรมย ์จิตใจท่ีเป็นเชิงบวก 
คิดถึงแตค่วามสุข ความยนิดี ต่อทุกๆสถานการณ์ 
 

4.34 0.33 มาก 
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ตารางท่ี 7  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x )ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบ 
 แบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษา 
 สังกดัเทศบาล (ต่อ) 

 (n=88) 

ท่ี รายการ x . S.D. ระดบัความเหมาะสม 

97 รู้ถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีมนุษยทุ์กคนไดรั้บอยา่งเสมอภาคกนั 
สามารถด ารงชีวติไดอ้ยา่งสนัติสุข  

4.29 0.34 มาก 

98 มีความเป็นอิสระ เขา้ใจถึงความเป็นส่วนตวัของแต่ละบุคคล 
เห็นคุณค่าในความเป็นคน 

4.30 0.35 มาก 

99 ปฏิบติัตนใหเ้ป็นพลเมืองดีในวถีิประชาธิปไตย  โดยยดึมัน่
ในคุณธรรมจริยธรรมของศาสนา 

4.44 0.33 มาก 

100 น าหลกัการของประชาธิปไตยมาใชใ้นวถีิการด ารง
ชีวติประจ าวนั 

4.36 0.32 มาก 

101 ใหค้วามส าคญักบัความเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 4.39 0.33 มาก 
102 สามารถส่ือสารและแสดงถึงลกัษณะของส่ิงๆ หน่ึงท่ีใหผู้อ่ื้น

เขา้ใจไดโ้ดยง่ายและมีความเป็นเอกภาพ เอกลกัษณ์ในตวั
ของมนัเอง  

4.28 0.28 มาก 

103 ใชสิ้ทธิของตนเองลงคะแนนเสียงเลือกตวัแทนเพื่อท าหนา้ท่ี
แทนตนในการปกครองแต่ละระดบัของประเทศ 

4.38 0.37 มาก 

104 ใหค้วามเคารพ นอบนอ้ม เช่ือฟังและปฏิบติัตามค าสัง่สอน
ของบิดามารดา 

4.52 0.32 มากท่ีสุด 

105 มีความกตญัญูกตเวทีต่อบิดามารดาผูมี้อุปการะคุณ 4.57 0.35 มากท่ีสุด 
106 สามารถปรับตนเองใหท้ างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 4.42 0.35 มาก 
107 ไดรั้บความร่วมมือและการการยอมรับจากบุคคลอ่ืนเพ่ือให้

สามารถท างานใหบ้รรลเุป้าหมายท่ีวางไว ้
4.38 0.31 มาก 

108 รู้สึกส านึกในคุณ ดว้ยแสดงความเคารพ นบัถือ เช่ือฟัง และ
ช่วยเหลือในกิจการงานต่าง ๆ ดว้ยความเตม็ใจ 

4.41 0.37 มาก 
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ตารางท่ี 7  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x )ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบ 
 แบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษา 
 สังกดัเทศบาล (ต่อ) 

 (n=88) 

ท่ี รายการ x . S.D. ระดบัความเหมาะสม 

109 ตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติั และมุ่งมัน่เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ 

4.39 0.31 มาก 

110 ปฏิบติัตามบทบาททางสงคมท่ีตนด ารงอยู ่เพ่ือใหเ้กิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และไดป้ระสิทธิผลทั้งในส่วนตนและ
สงัคม 

4.41 0.29 มาก 

111 มีความรู้ความเขา้ใจกติกาและกฎเกณฑท์างสงัคม รวมทั้ง
ปฏิบติัตามครรลองของสงัคม 

4.38 0.31 มาก 

112 การอยูอ่ยา่งมีสนัติ มีความเท่าทียมกนั ไดรั้บสิทธ์ิพ้ืนฐาน
ตามหลกัสิทธิมนุษยชน 

4.44 0.30 มาก 

113 มีจิตใจท่ีเปิดกวา้ง ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างระหวา่ง
บุคคล 

4.42 0.31 มาก 

114 แสดงความตั้งใจท่ีแทจ้ริง ท่ีจะรับฟัง และเขา้ใจผูพ้ดู 4.41 0.33 มาก 

เฉลีย่รวม 4.31 0.37  

 
    จากตารางท่ี 7 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัคุณลกัษณะ
ความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลเมืองโดยภาพรวมตวัแปรทั้ง  114  ขอ้ มี
ค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบั  มาก  ( x = 4.31 , S.D.=0.37)  เม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลเมืองในระดบัมากท่ีสุดคือ  ขอ้ 
8,9,10,11,12,104,105  และค่าตวัแปรรองลงมา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั  มาก มีทั้งส้ิน 107 ขอ้ โดยมี
ค่าเฉล่ีย ( x )  อยูร่ะหวา่ง  3.50 - 4.49  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  อยูร่ะหวา่ง 0.3 - 0.65   โดยเรียงล าดบั

ค่าเฉล่ียจากค่ามากท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุดคือ ขอ้ท่ี 1, 3, 2, 4, 3, 8, 15, 50, 31 ,37, 94, 25, 51, 30, 39, 82, 
16, 20, 47, 65, 92, 17, 21, 22, 32, 45, 93, 6, 29, 40, 43, 48, 55, 56, 57, 76, 95, 62, 83, 84, 34, 64, 
77, 102, 23, 46, 49, 68, 97, 28, 36, 44, 90, 98, 41, 52, 72, 78, 63, 75, 91, 24, 54, 71, 80, 81, 18, 59, 
74, 89, 96, 42, 70, 73, 87, 88, 53, 61, 100, 14, 66, 33, 35, 60, 79, 103, 107, 111, 5, 69, 101, 109, 
13, 58, 67, 85, 108, 110, 114, 7, 106, 113, 19, 27, 86, 99, 112  และ 26 
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   5.3   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลองค์ประกอบของปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง
ดว้ยการใชว้เิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) 
     ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor loading) เพื่อการตรวจสอบ
ความเหมาะสมท่ีใชใ้นองคป์ระกอบนั้น โคมเรย ์และลี (Comrey and Lee) เสนอแนวทางในการ
พิจารณาจ านวนตวัอยา่งท่ีเพียงพอต่อการวิเคราะห์องคป์ระกอบ ซ่ึงงานวิจยัน้ีเก็บแบบสอบถามได ้
จ านวน 352 ฉบบั จึงมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป  ดว้ยวิธีสกดัปัจจยั 
(Principle component analysis : PCA )  โดยใชโ้ปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences) ซ่ึงเกณฑก์ารเลือกตวัแปรท่ีเขา้อยูใ่นองคป์ระกอบ พิจารณาจากค่าความแปรปรวนของตวั
แปร (eigenvalue) ซ่ึงมากกวา่ 1 และถือเอาค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor loading) ของตวัแปรแต่
ละตวัขององคป์ระกอบนั้นตอ้งมีค่าตั้งแต่ 0.5 ข้ึนๆไป และอธิบายตวัแปรตั้งแต่ 5 ตวัแปรขั้นไปตาม
วิธีของไกเซอร์ (Kaiser)  ใชส้ถิติตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัโดยพิจารณาค่า KMO and Bartlett’s 
Test โดยค่า Kaiser-Meyer- Olkin Measure of Sampling Adequacy (MSA) อยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1 และ
สถิติทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericty ใชท้ดสอบตวัแปรต่างๆ วา่มีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่จาก
วเิคราะห์องคป์ระกอบ ไดผ้ลดงัตารางท่ี 8 
 
ตารางท่ี 8  ค่า KMO- Meyer- Olkin and Bartlett’s Test 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.961 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 37310.349 

df 6441 

Sig. .000 

 
  จากตารางท่ี 8  ผลการทดสอบ KMO Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy ของขอ้มูลท่ีเก็บไดจ้ากการวิจยัไดเ้ท่ากบั .961 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.8 แสดงวา่ขอ้มูลชุดนั้น
สามารถใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบไดใ้นระดบัดีมาก ดงันั้นขอ้มูลน้ีจึงมีความเหมาะสมท่ีจะใช้
การวิเคราะห์องค์ประกอบได้ดี การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยค่าสถิติทดสอบ 
Bartlett’s of Sphericty มีนัยส าคญัทางสถิติ (sig 0.00<0.05) แสดงว่าเมทริกซ์สัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ ของตวัแปรต่างๆ มีความสัมพนัธ์กนั ดงันั้นขอ้มูลท่ีไดจึ้งมีความเหมาะสมท่ีจะน าไป
วเิคราะห์องคป์ระกอบต่อไป 
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  5.4  ผลจากการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) ดว้ยวิธีการ
สกดัปัจจยัแบบการวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั (Principal Component Analysis หรือ PCA)และดว้ยการ
หมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal rotation) โดยใชว้ธีิแวริแมกซ์ (Varimax rotation) โดยท าการสกดัปัจจยั 
(Factor Extraction) ดว้ยวิธีวิเคราะห์องคป์ระกอบหลกั (Principal Component Analysis : PCA) ผล
การสกัดตัวแปรขององค์ประกอบเคร่ืองมือปัจจัยคุณลักษณะความเป็นพลเมืองแสดงเฉพาะ
องคป์ระกอบค่าไอเกน (eigen value) 1 ข้ึนไป ดงัตารางท่ี 9 
 
ตารางท่ี 9  องค์ประกอบ ค่าความแปรปรวน ค่าร้อยละของความแปรปรวน และค่าร้อยละของ      

ความแปรปรวนสะสมของตวัแปรเคร่ืองมือปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองก่อน
และหลงัหมุน แกนแบบออโธกอนอล 

 
 Initial Eigenvalues 
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1 50.186 44.023 44.023 50.186 44.023 44.023 14.357 12.594 12.594 
2 4.903 4.301 48.323 4.903 4.301 48.323 10.396 9.119 21.713 
3 4.230 3.710 52.034 4.230 3.710 52.034 9.673 8.485 30.198 
4 2.475 2.171 54.204 2.475 2.171 54.204 8.573 7.520 37.718 
5 2.334 2.048 56.252 2.334 2.048 56.252 7.540 6.614 44.332 
6 1.882 1.651 57.903 1.882 1.651 57.903 5.694 4.995 49.327 
7 1.842 1.615 59.518 1.842 1.615 59.518 4.123 3.616 52.943 
8 1.632 1.432 60.950 1.632 1.432 60.950 3.630 3.185 56.128 
9 1.498 1.314 62.264 1.498 1.314 62.264 2.915 2.557 58.685 
10 1.438 1.261 63.526 1.438 1.261 63.526 2.551 2.238 60.923 
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ตารางท่ี 9  องค์ประกอบ ค่าความแปรปรวน ค่าร้อยละของความแปรปรวน และค่าร้อยละของ      

ความแปรปรวนสะสมของตวัแปรเคร่ืองมือปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองก่อน
และหลงัหมุน แกนแบบออโธกอนอล (ต่อ)  

 
 Initial Eigenvalues 
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11 1.340 1.176 64.701 1.340 1.176 64.701 2.231 1.957 62.880 
12 1.285 1.127 65.828 1.285 1.127 65.828 2.093 1.836 64.716 
13 1.207 1.059 66.887 1.207 1.059 66.887 1.608 1.410 66.127 
14 1.176 1.032 67.918 1.176 1.032 67.918 1.411 1.238 67.365 
15 1.127 0.989 68.907 1.127 0.989 68.907 1.343 1.178 68.542 
16 1.087 0.953 69.860 1.087 0.953 69.860 1.272 1.116 69.658 
17 1.018 0.893 70.753 1.018 0.893 70.753 1.248 1.095 70.753 

 
  จากตารางท่ี 9 พบว่า เม่ือพิจารณาเฉพาะองค์ประกอบของปัจจยัคุณลกัษณะ

ความเป็นพลเมืองท่ีมีค่าความแปรปรวนหรือค่าไอเกน (eigen value) 1 ข้ึนไป ได้จ  านวน
องคป์ระกอบ (component) ทั้งส้ิน 17  องคป์ระกอบ ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of variance) 
ระหวา่ง 0.893 – 44.023  และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม (cumulative % of variance) 
เท่ากบัร้อยละ 70.753  ลกัษณะน้ีแสดงวา่องคป์ระกอบทั้ง 17 องคป์ระกอบ สามารถอธิบายความ
แปรปรวนขององคป์ระกอบไดเ้ท่ากบั  70.753 เม่ือน าองคป์ระกอบท่ีมีค่าความแปรปรวนของตวั
แปรหรือค่าไอเกน (eigen value) เท่ากบั 1 ข้ึนไปตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser) จ านวน 17 
องคป์ระกอบ ไปหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal rotation) ดว้ยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax method) 
เพื่อให้ตวัแปรสัมพนัธ์กบัองค์ประกอบในลกัษณะท่ีชดัเจนข้ึน และสรุปเป็นองค์ประกอบปัจจยั
คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง ทั้งน้ีในการพิจารณาวา่เป็น 1 องคป์ระกอบ ใชเ้กณฑ์การคดัเลือกตวั
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แปรท่ีมีค่าน าหนกัองค์ประกอบ (factor loading) เท่ากบั 0.50 ข้ึนไป จ านวนตวัแปรในแต่ละ
องค์ประกอบตอ้งมีตวัแปรบรรยายองค์ประกอบนั้นๆ ตั้งแต่ 3 ตวัแปรข้ึนไป ซ่ึงพบว่า ได้ 7 
องค์ประกอบ มีค่าร้อยละของความแปรปรวนอยู่ระหว่าง 1.095 – 12.594 และค่าร้อยละความ
แปรปรวนสะสม เท่ากบั 70.753  ลกัษณะน้ีแสดงว่าองค์ประกอบทั้ง 7 สามารถอธิบายความ
แปรปรวนขององคป์ระกอบไดเ้ท่ากบั 69.288  

  เม่ือน าองค์ประกอบท่ีมีค่าความแปรปรวนของตวัแปรหรือค่าไอเกน (eigen 
value) เท่ากบั 1 ข้ึนไปตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser) จ านวน 17 องคป์ระกอบไปหมุนแกนแบบตั้ง
ฉาก (Orthogonal rotation) ดว้ยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax method) และการเลือกตวับ่งช้ีจากจ านวน
ตวัแปรในแต่ละตวับ่งช้ีท่ีตอ้งมีตวัแปรบรรยายตวับ่งช้ีนั้น ๆ ตั้งแต่ 3 ตวัแปรข้ึนไป เพื่อให้ตวัแปร
สัมพนัธ์กบัองค์ประกอบในลกัษณะท่ีชดัเจนข้ึน ปรากฏดงัตารางท่ี 10  แสดงค่าน ้ าหนกัปัจจยั 
(factor loading) หลงัจากหมุนแกน (Rotated Component Matrix) และค่าความร่วมกนั (Communality)  

 
ตารางท่ี 10   ค่าน ้าหนกัปัจจยั (factor loading) หลงัจากหมุนแกน (Rotated Component Matrix)  
 

ตวับ่งช้ี องคป์ระกอบ 

 1 2 3 4 5 6 7 

112 .714       

100 .709       

103 .693       

99 .676       

109 .669       

113 .668       

108 .666       

107 .662       

110 .657       

114 .653       

101 .646       

102 .639       

104 .635       

111 .625       

106 .620       
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ตารางท่ี 10  ค่าน ้าหนกัปัจจยั (factor loading) หลงัจากหมุนแกน (Rotated Component Matrix)  
 (ต่อ) 
 

ตวับ่งช้ี องคป์ระกอบ 

 1 2 3 4 5 6 7 

105 .582       

39  .639      

38  .612      

45  .609      

37  .609      

36  .590      

48  .574      

44  .562      

31  .555      

66   .700     

69   .681     

67   .642     

68   .577     

73   .572     

17    .748    

15    .699    

16    .678    

18    .667    

14    .615    

13    .584    

1    .572    

4     .669   

95     .666   

97     .633   

96     .613   

 
ตารางท่ี 10  ค่าน ้าหนกัปัจจยั (factor loading) หลงัจากหมุนแกน (Rotated Component Matrix)  
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 (ต่อ) 
 

ตวับ่งช้ี องคป์ระกอบ 

 1 2 3 4 5 6 7 

93     .570   

9      .817  

11      .790  

10      .765  

8      .694  

12      .641  

1       .766 

2       .757 

4       .578 

 
    จากตารางท่ี 10 พบวา่ องคป์ระกอบของปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองท่ีมี
ค่าความแปรปรวนของตวัแปรหรือค่าไอเกน (eigen value) เท่ากบั 1 ข้ึนไปตามวิธีของไกเซอร์ 
(Kaiser) จ านวน 17องคป์ระกอบ ไปหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal rotation) ดว้ยวิธีแวริแมกซ์ 
(Varimax method) เพื่อให้ตวัแปรสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบ ใชเ้กณฑ์การคดัเลือกตวัแปรท่ีมีค่าน า
หนกัองคป์ระกอบ  (factor loading) เท่ากบั 0.50 ข้ึนไป จ านวนตวัแปรในแต่ละองคป์ระกอบตอ้งมี
ตวัแปรบรรยายองคป์ระกอบนั้นๆ ตั้งแต่ 3 ตวัแปรข้ึนไป ซ่ึงพบวา่ ได ้7 องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย
ตวัแปรจ านวน 49  ตวัแปร คือ  ตวัแปรท่ี 112, 100, 103, 99, 109, 113, 108, 107, 110, 114, 101, 
102, 104, 111, 106, 105, 39, 38, 45, 37, 36, 48, 44, 31, 66, 69, 67, 68, 73, 17, 15, 16, 18, 14, 13, 
21, 94, 95 ,97 ,96 ,93, 9,11, 10, 8, 12, 1, 2, 4 
   ผูว้ิจยัได้แสดงตวับ่งช้ีท่ีส าคญั ทั้งหมด 49 ตวับ่งช้ีสอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์
เอกสารของผูว้จิยัไดแ้สดงองคป์ระกอบท่ีมีตวัแปรท่ีมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor loading)  ท่ีมี
ค่าเท่ากบั 0.5 และมีจ านวนตวัแปรบรรยายองคป์ระกอบตั้งแต่ 3 ตวัแปรข้ึนไปดงัตารางท่ี 11  
 
 
 
ตารางท่ี 11  องคป์ระกอบท่ีมีตวัแปรท่ีมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ (Factor loading)          
 เท่ากบั 0.5 และมีจ านวนตวัแปรบรรยายองคป์ระกอบตั้งแต่ 3  ตวัแปรข้ึนไป   
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องคป์ระกอบ ตวัแปรปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง จ านวนตวัแปร 

1 112, 100, 103, 99, 109, 113, 108, 107, 110, 114, 101, 102, 
104, 111, 106, 105 

16 

2 39, 38, 45, 37, 36, 48, 44, 31 8 
3 66, 69, 67, 68, 73 5 
4 17, 15, 16, 18, 14, 13, 21 7 
5 94, 95 ,97 ,96 ,93 5 
 6 9,11, 10, 8, 12 5 
7 1, 2, 4 3 

รวมทั้งส้ิน 49 
 
  จากตารางท่ี 11พบวา่ องคป์ระกอบของของปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง

มีทั้งส้ิน 7 องค์ประกอบ 49 ตวัแปร โดยองค์ประกอบท่ี 1 มีตวัแปรบรรยายจ านวน 16 ตวัแปร 
องคป์ระกอบท่ี 2 มีตวัแปรบรรยายจ านวน 8 ตวัแปร องคป์ระกอบท่ี 3 มีตวัแปรบรรยายจ านวน 5 
ตวัแปร องคป์ระกอบท่ี 4  มีตวัแปรบรรยายจ านวน   7  ตวัแปร องคป์ระกอบท่ี 5   มีตวัแปรบรรยาย
จ านวน 5  ตวัแปร องคป์ระกอบท่ี 6 มีตวัแปรบรรยายจ านวน 5  ตวัแปร องคป์ระกอบท่ี 7 มีตวัแปร
บรรยายจ านวน 3  ตวัแปร  

  5.5  น าผลการการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจน าไปก าหนดองคป์ระกอบและ
ตวับ่งช้ีองคป์ระกอบ จ านวนทั้งส้ิน 7 องคป์ระกอบ  ผูว้ิจยัไดต้ั้งช่ือองคป์ระกอบใหม่ให้สอดคลอ้ง
กบัโครงสร้างองคป์ระกอบ รายละเอียดดงัตารางท่ี 12  ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 12  องคป์ระกอบท่ี 1 
 

ท่ี ตวัแปร ขอ้ความ 
น ้าหนกั 

องคป์ระกอบ 
1 112 การอยูอ่ยา่งมีสนัติ มีความเท่าเทียมกนั ไดรั้บสิทธ์ิพ้ืนฐานตามหลกั

สิทธิมนุษยชน 
0.714 

2 100 น าหลกัการของประชาธิปไตยมาใชใ้นวถีิการด ารงชีวติประจ าวนั 0.709 

3 103 ใชสิ้ทธิของตนเองลงคะแนนเสียงเลือกตวัแทนเพื่อท าหนา้ท่ีแทนตน
ในการปกครองแต่ละระดบัของประเทศ 

0.693 

4 99 ปฏิบติัตนใหเ้ป็นพลเมืองดีในวถีิประชาธิปไตย  โดยยดึมัน่ใน
คุณธรรมจริยธรรมของศาสนา 

0.676 

5 109 ตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติั และมุ่งมัน่เพ่ือใหบ้รรลุ
เป้าหมายอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ 

0.669 

6 113 มีจิตใจท่ีเปิดกวา้ง ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างระหวา่งบุคคล 0.668 
7 108 รู้สึกส านึกในคุณ ดว้ยแสดงความเคารพ นบัถือ เช่ือฟัง และช่วยเหลือ

ในกิจการงานต่าง ๆ ดว้ยความเตม็ใจ 
0.666 

8 107 ไดรั้บความร่วมมือและการการยอมรับจากบุคคลอ่ืนเพ่ือใหส้ามารถ
ท างานใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้

0.662 

9 110 ปฏิบติัตามบทบาททางสงคมท่ีตนด ารงอยู ่เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพ
สูงสุด และไดป้ระสิทธิผลทั้งในส่วนตนและสงัคม 

0.657 

10 114 แสดงความตั้งใจท่ีแทจ้ริง ท่ีจะรับฟัง และเขา้ใจผูพ้ดู 0.653 
11 101 ใหค้วามส าคญักบัความเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 0.646 
12 102 สามารถส่ือสารและแสดงถึงลกัษณะของส่ิงๆ หน่ึงท่ีใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได้

โดยง่ายและมีความเป็นเอกภาพ เอกลกัษณ์ในตวัของมนัเอง  
0.639 

13 104 ใหค้วามเคารพ นอบนอ้ม เช่ือฟังและปฏิบติัตามค าสัง่สอนของบิดา
มารดา 

0.635 
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ตารางท่ี 12  องคป์ระกอบท่ี 1 (ต่อ) 
 

ท่ี ตวัแปร ขอ้ความ 
น ้าหนกั 

องคป์ระกอบ 
14 111 มีความรู้ความเขา้ใจกติกาและกฎเกณฑท์างสงัคม รวมทั้งปฏิบติัตาม

ครรลองของสงัคม 
0.625 

15 106 สามารถปรับตนเองใหท้ างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 0.62 
16 105 มีความกตญัญูกตเวทีต่อบิดามารดาผูมี้อุปการะคุณ 0.582 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigen value) 14.357 
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตวัแปร (% of variance) 12.594 
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตวัแปร (cumulative % of variance) 12.594 

 
  จากตารางท่ี 12 พบวา่ องคป์ระกอบท่ี 1 มีตวัแปรส าคญับรรยายจ านวน 16 ตวั

แปร เรียงล าดบัความส าคญัตามน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading) คือตวัแปรท่ี 112, 100, 103, 
99, 109, 113, 108, 107, 110, 114, 101, 102, 104, 111, 106 และ 105 ซ่ึงมีค่าน ้ าหนกัตวัแปรใน
องคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง 0.582 – 0.714  ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigen value) เท่ากบั  14.357ค่าร้อย
ละของความแปรปรวนของตวัแปร (percentage of variance) เท่ากบั11.526   และค่าร้อยละของความ
แปรปรวนสะสมของตวัแปร (cumulative percentage of variance) เท่ากบั 12.594 ลกัษณะเช่นน้ี
แสดงวา่ ตวัแปรทั้ง 16 ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนับรรยายองคป์ระกอบไดดี้ท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบ
ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigen value) กบัองคป์ระกอบทั้ง 7 องค์ประกอบแลว้ โดยแต่ละตวับ่งช้ี
ขององคป์ระกอบท่ี 1 ท่ีมีทั้งหมด 16 ขอ้  และเม่ือพิจารณาจากการจดัหมวดหมู่ของตวัแปรย่อย
ทั้งหมดในองค์ประกอบท่ี 1 ส่วนใหญ่โดยภาพรวมตวัแปรจะเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัคุณลกัษณะความเป็น
พลเมืองของผูเ้รียน  คือ  มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัส่วนตวัแปรยอ่ยอ่ืนๆ เก่ียวขอ้งกบั การปฏิบติั
ตนตามสิทธิพื้นฐาน โดยยึดความสันติ ความเท่าเทียม มีความกตัญญูกตเวทีและสามารถท างานร่วมกนัผูอ่ื้นได ้
ผูว้จิยัจึงตั้งช่ือปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง ในองคป์ระกอบน้ีวา่  “มีความเสมอภาคและเท่าเทียม
กนั” 
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ตารางท่ี 13  องคป์ระกอบท่ี  2 
 

ท่ี ตวัแปร ขอ้ความ 
น ้าหนกั 

องคป์ระกอบ 
1 39 พดูแสดงความรู้สึก ความเห็นของตนต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง จากการอ่าน 

การดู การฟัง ไดอ้ยา่งมีเหตุมีผล 
0.639 

2 38 สามารถตั้งค  าถามท่ีส่งเสริมใหผู้ต้อบใชค้วามคิด น าความรู้และ
ประสบการณ์เดิมมาเป็นพ้ืนฐานสรุปหาค าตอบได ้

0.612 

3 45 สนใจข่าวสารและกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 0.609 
4 37 เขา้ใจถึงความแตกต่างกนัระหวา่งวฒันธรรมทั้งในระดบัพ้ืนถ่ินและ

ระดบัทัว่โลก 
0.609 

5 36 ปฏิบติังานส าเร็จทนัเวลาและทนัต่อเหตุการณ์ ภายใตส้ถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

0.59 

6 48 ยอมรับส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริง สามารถแยกแยะอุปสรรคทั้งหลาย
ดว้ยทศันะเชิงบวก 

0.574 

7 44 สามารถประยกุตค์วามรู้ท่ีมี น ามาปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ 0.562 
8 31 สามารถใชเ้คร่ืองมือส่ือสารและเทคโนโลยใีหม่ๆไดเ้ป็นอยา่งดี 0.555 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigen value) 10.396 

ค่าร้อยละความแปรปรวนของตวัแปร (% of variance) 9.119 

ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตวัแปร (cumulative % of variance) 21.713 

 
  จากตารางท่ี 13 พบวา่ องคป์ระกอบท่ี 2 มีตวัแปรส าคญับรรยายจ านวน 8  ตวั

แปร เรียงล าดบัความส าคญัตามน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading) คือตวัแปรท่ี 39, 38, 45, 37, 
36, 48, 44 และ 31ซ่ึงมีค่าน ้าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง 0.555 – 0.639  ค่าความแปรปรวน
ของตวัแปร (eigen value) เท่ากบั  10.396 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตวัแปร (percentage of 
variance) เท่ากับ 9.119 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative 
percentage of variance) เท่ากบั  21.713 ลกัษณะเช่นน้ีแสดงวา่ ตวัแปรทั้ง 8 ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ี
ร่วมกนับรรยายองคป์ระกอบไดดี้ท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigen value) กบั
องคป์ระกอบทั้ง 7 องคป์ระกอบแลว้ โดยแต่ละตวับ่งช้ีขององคป์ระกอบท่ี 2  ท่ีมีทั้งหมด 8 ขอ้  และ
เม่ือพิจารณาจากการจดัหมวดหมู่ของตวัแปรยอ่ยทั้งหมดในองคป์ระกอบท่ี 2  ส่วนใหญ่โดยภาพรวมตวั
แปรจะเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง คือ”มีความเขา้ใจต่อสังคมต่างวฒันธรรม” 
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ส่วนตวัแปรยอ่ยอ่ืนๆ เก่ียวขอ้งกบั ความเขา้ใจความแตกต่างระหวา่งวฒันธรรม  สนใจข่าวสารและ
กระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนสามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ ผูว้ิจยัจึงตั้งช่ือปัจจยั
คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง ในองคป์ระกอบน้ีวา่  ”มีความเขา้ใจต่อสังคมต่างวฒันธรรม” 
 
ตารางท่ี 14  องคป์ระกอบท่ี 3 
 
ท่ี ตวัแปร ขอ้ความ น ้าหนกั 

องคป์ระกอบ 
1 66 มีความจริงใจ ตรงไปตรงมา ประพฤติตนงดเวน้การโกหก การ

คดโกง หรือการลกัขโมย 
0.7 

2 69 มีความส านึกรับผดิชอบ ต่อภารกิจหนา้ท่ีท่ีตนจะตอ้งกระท าให้
แลว้เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 

0.681 

3 67 มีความซ่ือสัตยต่์อตนเอง ความซ่ือสัตยต่์อครอบครัว ความ
ซ่ือสัตยต่์อหนา้ท่ี ความซ่ือสัตยต่์อมิตร และความซ่ือสัตยต่์อ
ประเทศชาติ 

0.642 

4 68 มีความตรงต่อเวลาในการท ากิจกรรมต่างๆ ทุกๆเร่ือง นบัตั้งแต่
เร่ืองกิจวตัรประจ าวนัของตนเอง 

0.577 

5 73 ปฏิบติัต่อกนัระหวา่งบุคคลต่อบุคคลดว้ยความเคารพต่อสิทธิ
และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ 

0.572 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigen value) 9.673 
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตวัแปร (% of variance) 8.485 
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตวัแปร (cumulative % of variance) 30.198 
 

  จากตารางท่ี 14  พบวา่ องคป์ระกอบท่ี 3  มีตวัแปรส าคญับรรยายจ านวน 5  ตวั
แปร เรียงล าดบัความส าคญัตามน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading) คือตวัแปรท่ี 66, 69, 67, 68 
และ 73ซ่ึงมีค่าน ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง 0.572 – 0.7  ค่าความแปรปรวนของตวัแปร 
(eigen value) เท่ากบั 9.673ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตวัแปร (percentage of variance) เท่ากบั 
8.485และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตวัแปร (cumulative percentage of variance) 
เท่ากับ 30.198 ลกัษณะเช่นน้ีแสดงว่า  ตวัแปรทั้ง 5  ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนับรรยาย
องคป์ระกอบไดดี้ท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigen value) กบัองคป์ระกอบทั้ง 7 
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องคป์ระกอบแลว้ โดยแต่ละตวับ่งช้ีขององคป์ระกอบท่ี 3  ท่ีมีทั้งหมด 5 ขอ้  และเม่ือพิจารณาจาก
การจดัหมวดหมู่ของตวัแปรยอ่ยทั้งหมดในองค์ประกอบท่ี 3  ส่วนใหญ่โดยภาพรวมตวัแปรจะเก่ียวขอ้ง
กบัปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน คือ “มีความซ่ือสัตยแ์ละรับผิดชอบ”  ส่วนตวัแปร
ยอ่ยอ่ืนๆ เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตนอยา่งผูมี้ความส านึก รับผิดชอบต่อหนา้ท่ี ตรงไปตรงมาและมี
ความซ่ือสัตย ์ผูว้ิจยัจึงตั้ งช่ือปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง ในองค์ประกอบน้ีว่า “มีความ
ซ่ือสัตยแ์ละรับผดิชอบ” 

 
ตารางท่ี 15  องคป์ระกอบท่ี 4 
 

ท่ี ตวัแปร ขอ้ความ 
น ้าหนกั 

องคป์ระกอบ 
1 17 มีความตั้งใจและเตม็ใจท่ีจะแกปั้ญหาความขดัแยง้ใดๆดว้ยสันติวธีิ 0.748 
2 15 สามารถมองปัญหาไดใ้นฐานะสมาชิกของสังคมโลกาภิวฒัน์ได้ 0.699 

3 16 สามารถการแกปั้ญหาท่ีตอ้งเผชิญในชีวิตประจ าวนั เพื่อใหอ้ยูร่อด
ปลอดภยั อยา่งมีเหตุมีผลและสร้างสรรค์ 

0.678 

4 18 มีความจริงใจในการใหค้วามช่วยเหลืองาน ประนีประนอมรวมทั้ง
การใหข้อ้มูลท่ีชดัเจนต่อบุคคลท่ีท างานร่วมกนั 

0.667 

5 14 เป็นผูมี้ความเท่ียงธรรม ชอบธรรม มีเหตุผลและมีความรู้สึกผดิ
ชอบ ปฏิบติัต่อบุคคลอ่ืนอยา่งเท่าเทียมกนั  

0.615 

6 13 รู้บทบาทสถานภาพท่ีตนควรปฏิบติัในการงานและงานท่ีตอ้ง
กระท าวา่ตอ้งปฏิบติัอยา่งไรกลุ่มคนหรือสังคมท่ีตนอาศยัอยู ่

0.584 

7 21 สามารถพิจารณาไดว้า่เร่ืองใดควรเช่ือไม่ควรเช่ือ และส่ิงใดควรท า
หรือไม่ควรท า 

0.572 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigen value) 8.573 
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตวัแปร (% of variance) 7.520 
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตวัแปร (cumulative % of variance) 37.718 
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  จากตารางท่ี 15 พบวา่ องคป์ระกอบท่ี 4  มีตวัแปรส าคญับรรยายจ านวน 7  ตวั
แปร เรียงล าดบัความส าคญัตามน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading) คือตวัแปรท่ี17, 15, 16, 18, 
14, 13cและ 21ซ่ึงมีค่าน ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง  0.572 – 0.748  ค่าความแปรปรวน
ของตวัแปร (eigen value) เท่ากบั 8.573 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตวัแปร (percentage of 
variance) เท่ากับ 7.520 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative 
percentage of variance) เท่ากบั  37.718 ลกัษณะเช่นน้ีแสดงวา่  ตวัแปรทั้ง 7  ตวัแปร   เป็นตวัแปรท่ี
ร่วมกนับรรยายองคป์ระกอบไดดี้ท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigen value) กบั
องคป์ระกอบทั้ง 7 องคป์ระกอบแลว้ โดยแต่ละตวับ่งช้ีขององคป์ระกอบท่ี 4   ท่ีมีทั้งหมด 7 ขอ้  และ
เม่ือพิจารณาจากการจดัหมวดหมู่ของตวัแปรยอ่ยทั้งหมดในองคป์ระกอบท่ี 4 ส่วนใหญ่โดยภาพรวมตวั
แปรจะเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน คือ “ มีใจเป็นธรรม”  ส่วนตวัแปร
ยอ่ยอ่ืนๆ เก่ียวขอ้งกบัการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม มีความจริงใจต่อการขจดัความขดัแยง้ มีความ
เท่ียงธรรม ชอบธรรม ประนีประนอม ผูว้ิจยัจึงตั้งช่ือปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน  
ในองคป์ระกอบน้ีวา่ “ มีใจเป็นธรรม” 

 

ตารางท่ี 16  องคป์ระกอบท่ี 5 
 

ท่ี ตวัแปร ขอ้ความ น ้าหนกั 
องคป์ระกอบ 

1 94 สามารถถ่ายทอด หรือแลกเปล่ียนความคิด ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง หรือ
ความรู้สึกใหผู้อ่ื้น ไดเ้ขา้ใจความหมายตามเจตนาท่ีตอ้งการ  

0.669 

2 95 เป็นผูท่ี้มีความรู้สึก ความคิดหรือความเช่ือ ท่ีจะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรม
ตอบสนองของบุคคลในเชิงบวก 

0.666 

3 97 รู้ถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีมนุษยทุ์กคนไดรั้บอยา่งเสมอภาคกนั สามารถ
ด ารงชีวติไดอ้ยา่งสนัติสุข  

0.633 

4 96 เป็นผูท่ี้คิดถึงแต่ส่ิงท่ีดีและน่าร่ืนรมย ์จิตใจท่ีเป็นเชิงบวก คิดถึงแต่
ความสุข ความยนิดี ต่อทุกๆสถานการณ์ 

0.613 

5 93 มีทกัษะในการด ารงชีวติท่ีดี สามารถอยูใ่นสงัคมและเผชิญสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

0.57 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigen value) 7.540 

ค่าร้อยละความแปรปรวนของตวัแปร (% of variance) 6.614 

ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตวัแปร (cumulative % of variance) 44.332 
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  จากตารางท่ี 16 พบวา่ องคป์ระกอบท่ี 5  มีตวัแปรส าคญับรรยายจ านวน 5  ตวั
แปร เรียงล าดบัความส าคญัตามน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading) คือตวัแปรท่ี 94, 95 ,97 ,96 
และ 93ซ่ึงมีค่าน ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง 0.57 - 0.669  ค่าความแปรปรวนของตวัแปร 
(eigen value)  เท่ากบั 7.540 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตวัแปร (percentage of variance) เท่ากบั 
6.614  และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตวัแปร (cumulative percentage of variance) 
เท่ากบั 44.332  ลกัษณะเช่นน้ีแสดงว่า  ตวัแปรทั้ง 5  ตวัแปร   เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนับรรยาย
องคป์ระกอบไดดี้ท่ีสุด  เม่ือเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigen value) กบัองคป์ระกอบทั้ง 
7 องคป์ระกอบแลว้ โดยแต่ละตวับ่งช้ีขององคป์ระกอบท่ี 5 ท่ีมีทั้งหมด 5 ขอ้ และเม่ือพิจารณาจาก
การจดัหมวดหมู่ของตวัแปรยอ่ยทั้งหมดในองคป์ระกอบท่ี 5 ส่วนใหญ่โดยภาพรวมตวัแปรจะเก่ียวขอ้งกบั
ปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน คือ “มีทศันคติในเชิงบวก”  ส่วนตวัแปรย่อยอ่ืนๆ 
เก่ียวขอ้งกบั การมีทกัษะในการด ารงชีวิตท่ีดี มีมุมมองต่อสังคมในเชิงบวก ผูว้ิจยัจึงตั้งช่ือปัจจยั
คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง ในองคป์ระกอบน้ีวา่ “มีทศันคติในเชิงบวก ” 

 
ตารางท่ี 17  องคป์ระกอบท่ี 6 
 
ท่ี ตวัแปร ขอ้ความ น ้าหนกั 

องคป์ระกอบ 
1 9 มีความรู้  ความเขา้ใจอนัดีเก่ียวกบัสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 0.817 
2 11 แสดงความจงรักภกัดี เทิดทูนพระเกียรติและเผยแพร่พระราช

กรณียกิจ 
0.79 

3 10 รักษาและส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริย์
เป็นประมุข 

0.765 

4 8 ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนาท่ีตนนบัถือ  0.694 
5 12 ร่วมกนัประกอบความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  โดยเฉพาะ

ในวนัส าคญัเก่ียวกบัพระมหากษตัริย ์
0.641 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigen value) 5.469 
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตวัแปร (% of variance) 4.995 
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตวัแปร (cumulative % of variance) 49.327 
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  จากตารางท่ี 17  พบวา่ องคป์ระกอบท่ี 6  มีตวัแปรส าคญับรรยายจ านวน 5  ตวั
แปร เรียงล าดบัความส าคญัตามน ้าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading) คือตวัแปรท่ี 9,11, 10, 8  และ 
12ซ่ึงมีค่าน ้ าหนกัตวัแปรในองค์ประกอบอยู่ระหวา่ง   0.641 - 0.817  ค่าความแปรปรวนของตวัแปร 
(eigen value) เท่ากบั  5.694 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตวัแปร (percentage of variance) เท่ากบั 
4.995 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตวัแปร (cumulative percentage of variance) 
เท่ากบั 49.327 ลกัษณะเช่นน้ีแสดงว่า  ตวัแปรทั้ง 5  ตวัแปร   เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนับรรยาย
องคป์ระกอบไดดี้ท่ีสุด  เม่ือเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigen value) กบัองคป์ระกอบทั้ง 
7 องคป์ระกอบแลว้ โดยแต่ละตวับ่งช้ีขององคป์ระกอบท่ี 6 ท่ีมีทั้งหมด 5 ขอ้  และเม่ือพิจารณาจาก
การจดัหมวดหมู่ของตวัแปรยอ่ยทั้งหมดในองคป์ระกอบท่ี 6  ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่โดยภาพรวมตวัแปรจะ
เก่ียวข้องกับปัจจัย คุณลักษณะความเป็นพลเมืองของผู ้เ รียน  คือ “มีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์”  ส่วนตวัแปรย่อยอ่ืนๆ เก่ียวขอ้งกบั มีความจงรักภกัดี เทิดทูนพระเกียรติ  และ
ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา ผูว้ิจยัจึงตั้งช่ือปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง ในองคป์ระกอบน้ีวา่ ”มี
ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย”์ 

 
ตารางท่ี 18  องคป์ระกอบท่ี 7 
 
ท่ี ตวัแปร ขอ้ความ น ้าหนกั 

องคป์ระกอบ 
1 1 มีน ้าใจไมตรี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่เก้ือกลู เอ้ืออาทรกนัโดยไม่หวงั

ผลตอบแทน  
0.766 

2 2 มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือชุมชน  0.757 

3 4 มีความคิด ความรู้สึก และความเช่ือท่ีดีและแสดงพฤติกรรม
ตอบสนองต่อบุคคล และสถานการณ์ ต่างๆไดดี้ 

0.578 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigen value) 4.123 
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตวัแปร (% of variance) 3.616 
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตวัแปร (cumulative % of variance) 52.943 
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  จากตารางท่ี 18  พบวา่ องคป์ระกอบท่ี 7  มีตวัแปรส าคญับรรยายจ านวน 3  ตวั
แปร เรียงล าดบัความส าคญัตามน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading) คือตวัแปรท่ี 1, 2 และ4 ซ่ึงมี
ค่าน ้ าหนกัตวัแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.578 - 0.766  ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigen 
value) เท่ากบั 4.123 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตวัแปร (percentage of variance) เท่ากบั  3.616  
และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตวัแปร (cumulative percentage of variance) เท่ากบั  
52.943 ลกัษณะเช่นน้ีแสดงวา่  ตวัแปรทั้ง 3 ตวัแปร   เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนับรรยายองคป์ระกอบได้
ดีท่ีสุด     เม่ือเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigen value) กบัองคป์ระกอบทั้ง 7 องคป์ระกอบ
แล้ว โดยแต่ละตวับ่งช้ีขององค์ประกอบท่ี 7  ท่ีมีทั้งหมด 3 ขอ้  และเม่ือพิจารณาจากการจดั
หมวดหมู่ของตวัแปรยอ่ยทั้งหมดในองคป์ระกอบท่ี 7  ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่โดยภาพรวมตวัแปรจะเก่ียวขอ้ง
กบัปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน  คือ “มีจิตสาธารณะ ”   ส่วนตวัแปรย่อยอ่ืนๆ 
เก่ียวขอ้งกบั ความมีน ้าใจไมตรี มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเกิดประโยชน์ต่อสังคม ผูว้ิจยัจึงตั้งช่ือปัจจยั
คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง ในองคป์ระกอบน้ีวา่ “มีจิตสาธารณะ”    
 จากผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบของปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของ
ผูเ้รียน วา่มีองคป์ระกอบ7 องคป์ระกอบ มีตวัแปรท่ีเป็นตวับ่งช้ีบรรยาย เป็น 49 ตวัแปร แสดงเป็น
แผนไดด้งัภาพท่ี 4  
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ภาพท่ี 4  แสดงองคป์ระกอบของปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษา 
              สังกดัเทศบาล 
 
ตอนท ี3 หาแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการเพือ่สร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผู้เรียนใน 
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล โดยการน าปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองจากขั้นท่ี 2 มาท าการ
สัมภาษณ์ โดยผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน  9  คน และสรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ และขอ้คน้พบการ
วิเคราะห์ขอ้มูลในแต่ละประเด็นโดยใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) ซ่ึงไดแ้นวปฏิบติั
ของแต่ละปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง ผูว้ ิจยัน าองค์ประกอบ จ านวน 49  ตวัแปร มา
จดัล าดบัตามความถ่ีของความเห็นชอบแนวปฏิบติัในการจดัการศึกษาของแต่ละองค์ประกอบ 
ผูว้ ิจยัจึงก าหนดจ านวนแนวปฏิบตัิในแต่ละรายการไวที้่ 3  แนวปฏิบตัิเป็นอย ่างน้อย  ดงั
รายละเอียดในตารางที่  19 
 
 
 

3. มีความซ่ือสัตยแ์ละรับผดิชอบ 

1. มีความเสมอภาค 
และเท่าเทียมกนั 

7. มีจิตสาธารณะ 2.  มีความเขา้ใจต่อสังคมต่าง
วฒันธรรม    

6. มีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

5. มีทศันคติในเชิงบวก 4. มีใจเป็นธรรม 

องคป์ระกอบของปัจจยั
คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง

ของผูเ้รียน 
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ตารางท่ี 19  แนวปฏิบติัในการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน องคป์ระกอบท่ี 1  มี
 ความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั   
 

ปัจจยัคุณลกัษณะความเป็น
พลเมือง  

แนวปฏิบติัในการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน 

แนวทางการปฏิบติัท่ี 
1 

แนวทางการปฏิบติัท่ี  
2 

แนวทางการปฏิบติัท่ี  
3 

1 การอยูอ่ยา่งมีสนัติ มีความเท่า
เทียมกนั ไดรั้บสิทธ์ิพ้ืนฐาน
ตามหลกัสิทธิมนุษยชน 

ก าหนดกฎระเบียบใน
ก า ร อ ยู่ ร่ ว ม กั น ใ น
สงัคมอยา่งสนัติ 

ช้ีแนะใหผู้เ้รียนรับรู้วา่
ทุกคนเป็นสมาชิกของ
สงัคมยอ่มไดรั้บปัจจยั 
พ้ืนฐานเหมือนกนั 

สร้างความตระหนกัให้
ผูเ้รียนรู้จกัอยูร่่วมกนั
ในส่ิงแวดลอ้มเดียวกนั 

2 น าหลกัการของประชาธิปไตย
มาใชใ้นวถีิการด ารง
ชีวติประจ าวนั 

จดัองคก์รบริหารใหมี้
ลกัษณะเป็น
ประชาธิปไตย 

บริหารหลกัสูตรโดย
แปลงหลกัสูตรแต่ละ
รายวชิาไปสู่การสอน
ใหบ้รรลุผล 

การจดักิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน    

3 ใชสิ้ทธิของตนเองลงคะแนน
เสียงเลือกตวัแทนเพื่อท าหนา้ท่ี
แทนตนในการปกครองแต่ละ
ระดบั 

สนบัสนุนการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม
ในการเลือกตั้ง 

ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมใน
การรณรงคก์ารออกไป
ใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง 

ใหค้วามรู้ อบรมการใช้
สิทธิในการเลือกตั้ง
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

4 ปฏิบติัตนใหเ้ป็นพลเมืองดีใน
วถีิประชาธิปไตย  โดยยดึมัน่
ในคุณธรรมจริยธรรมของ
ศาสนา 

ใหมี้การรับฟัง
ขอ้คิดเห็นของทุกคน
อดทนต่อความขดัแยง้
ท่ีเกิดข้ึน 

ปลูกฝังการซ่ือสตัยต์่อ
หนา้ท่ีโดยไม่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตวั 

สนบัสนุนใหมี้ความ
กลา้เสนอความคิดเห็น
ต่อส่วนรวม 

5 ตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีท่ี
จะตอ้งปฏิบติั และมุ่งมัน่
เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายอยา่งเตม็
ก าลงัความสามารถ 

จดักิจกรรมเสริมสร้าง
คุณลกัษณะต่างๆให้
เห็นคุณค่าจากการ
เรียนรู้ 

กระตุน้ใหเ้กิดการ
ท างานท่ีมีแนวคิดเป็น
อิสระเปิดกวา้งทางใน
สงัคม 

ปรับเปล่ียนมุมมอง
ของผูเ้รียนใหมี้ความ
กระตือรือร้นต่อการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ 

6 มีจิตใจท่ีเปิดกวา้ง ยอมรับ
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างระหวา่ง
บุคคล 

สนบัสนุนใหผู้เ้รียน
ไดแ้สดงความคิดอยา่ง
มีเหตผุล  

สร้างความตระหนกัให้
ผูเ้รียนสามารถรับฟัง
และยอมรับเม่ือผูอ่ื้นมี
เหตผุลท่ีดีกวา่ 

ใหค้  าช้ีแนะในการ
ตดัสินใจโดยใชเ้หตุผล
มากกวา่อารมณ์ 
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ตารางท่ี 19  แนวปฏิบติัในการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน องคป์ระกอบท่ี 1  มี
 ความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั  (ต่อ) 
 

ปัจจยัคุณลกัษณะความเป็น
พลเมือง  

แนวปฏิบติัในการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน 

แนวทางการปฏิบติัท่ี 
1 

แนวทางการปฏิบติัท่ี  
2 

แนวทางการปฏิบติัท่ี  
3 

7 

รู้สึกส านึกในคุณ ดว้ย
แสดงความเคารพ นบัถือ 
เช่ือฟัง และช่วยเหลือใน
กิจการงานต่าง ๆ ดว้ย
ความเตม็ใจ 

ส่งเสริมใหเ้กิดการ
ตระหนกัถึงความ
ส านึกรับผิดชอบของ
แต่ละบุคคล 

ส่งเสริมใหรู้้จกัการ
เคารพคุณค่าท่ีมีอยู่
ภายในของแต่ละบุคคล  

สนบัสนุนใหไ้ดรั้บ
ประสบการณ์ตาม
ความตอ้งการของแต่
ละบุคคล 

8 

ไดรั้บความร่วมมือและ
การการยอมรับจากบุคคล
อ่ืนเพื่อใหส้ามารถท างาน
ใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้

สร้างบรรยากาศท่ีเป็น
อิสระและมีการ
อภิปรายไดอ้ยา่งเปิด
กวา้งในสงัคม 

เสริมสร้างใหผู้เ้รียน
เกิดกระบวนการเรียนรู้
เปิดใจท่ีจะยอมรับการ
เปล่ียนแปลง 

ใหรู้้จกัการช่วยการ
ท างานตามจุดมุ่งหวงั
ท่ีตั้งไวอ้ยา่งสนัติ 

9 

ปฏิบติัตามบทบาททาง
สงัคมท่ีตนด ารงอยู ่
เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพ
สูงสุด และไดป้ระสิทธิผล
ทั้งในส่วนตนและสงัคม 

สร้างความตระหนกั
ใหเ้คารพระเบียบของ
สงัคม 

ฝึกฝนทกัษะและสอน
ใหรู้้บทบาทหนา้ท่ีใน
ฐานะพลเมืองท่ีมีความ
รับผิดชอบ 

เสริมสร้างใหผู้เ้รียน
เกิดเจตคติ ค่านิยมท่ีดี 
สร้างนิสยัท่ีดีดว้ย
กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ 

10 แสดงความตั้งใจท่ีแทจ้ริง 
ท่ีจะรับฟัง และเขา้ใจผูพ้ดู 

สร้างความสนใจและ
ความตอ้งการท่ีจะฟัง 

พิจารณาจุดมุ่งหมายใน
การพดูของผูพ้ดู 
รวมทั้งเหตุผลท่ีน ามา
สนบัสนุนการพดู 

ช้ีแนะใหผู้เ้รียนรู้หลกั
ส าคญัในการฟังเพื่อ
พิจารณาคุณค่าของส่ิง
ท่ีฟัง 

11 ใหค้วามส าคญักบัความ
เป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 

ให้ค  า ช้ี แนะในการ
ป ฏิ บั ติ ต น ต่ อ ผู ้ อ่ื น
อยา่งเสมอภาคและเท่า
เทียมกนัอยา่งมีเหตุผล 
ไม่เลือกปฏิบติั 

ใหรู้้จกัสิทธิของตน
โดยไม่ละเมิดสิทธิของ
ผูอ่ื้น 

สร้างความตระหนกัใน
ความเป็นมนุษยข์อง
ผูอ่ื้น ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น 
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ตารางท่ี 19  แนวปฏิบติัในการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน องคป์ระกอบท่ี 1  มี
 ความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั  (ต่อ) 
 

ปัจจยัคุณลกัษณะความเป็น
พลเมือง  

แนวปฏิบติัในการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน 

แนวทางการปฏิบติัท่ี 
1 

แนวทางการปฏิบติัท่ี  
2 

แนวทางการปฏิบติัท่ี  
3 

12 

สามารถส่ือสารและแสดง
ถึงลกัษณะของส่ิงๆ หน่ึงท่ี
ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดโ้ดยง่าย
และมีความเป็นเอกภาพ 
เอกลกัษณ์ในตวัของมนัเอง  

จดักิจกรรมเพ่ือสรุป
หาแนวทางการส่ือสาร
ระหวา่งบุคคลและการ
ส่ือสารในทีม 

Workshop การจดัการ
การส่ือสารใน
สถานการณ์ท่ีก าหนด 

Role Play  แสดงออก
ถึงบทบาทในกิจกรรม
พฒันาตนเองส่ือสาร
อยา่งสร้างสรรค ์

13 ใหค้วามเคารพ นอบนอ้ม 
เช่ือฟังและปฏิบติัตามค าสัง่
สอนของบิดามารดา 

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนได้
ปฏิบติัและท ากิจกรรม
ท่ีเป็นการปลูกฝังให้
เกิดความกตญัญูทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม 

ปลูกฝังความกตญัญูลง
ในจิตใจของผูเ้รียน
พร้อมกบัการใหว้ชิา
ความรู้คู่กนัไป 
 

ใหผู้เ้รียนไดพ้ดูถึง
บุคคลในครอบครัวใน
สาระเร่ืองราวเก่ียวกบั
บุคคลและสถานท่ี
สภาพแวดลอ้มของ
ผูเ้รียน 

14 มีความรู้ความเขา้ใจกติกา
และกฎเกณฑท์างสงัคม 
รวมทั้งปฏิบติัตามครรลอง
ของสงัคม 

อบรมสัง่สอนการเป็น
ผูน้ าและผูต้ามท่ีดี และ
รู้วา่ควรปฏิบติัตน
อยา่งไรในการอยู่
ร่วมกนั 

สร้างความตระหนกัให้
ผูเ้รียนรู้จกัรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น  และ
เคารพขอ้ตกลงของคน
ส่วนใหญ่ 

ปลูกการปฏิบติัตนตาม
กฎระเบียบของชุมชน 
และ ไม่ท าลายส่ิงของ
ท่ีเป็นของสาธารณะ 

15 สามารถปรับตนเองให้
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

สร้างจิตส านึกให้
ผูเ้รียนรู้บทบาทและ
หนา้ท่ีของตวัเองและ
ปฏิบติัหนา้ท่ีใหดี้ท่ีสุด 

จดัชั้นเรียนใหผู้เ้รียน
แต่ละกลุ่มตอ้งเรียนรู้ท่ี
จะยอมรับผูอ่ื้นและ
ปรับตวัใหเ้ขา้กบันิสยั
ของเพ่ือนร่วมกลุ่มได ้

จดักิจกรรมท่ีส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนสามารถคิด
ไตร่ตรองและคิด
สะทอ้นโดยสามารถ
ก าหนดเป้าหมายใน
การท างานได ้
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ตารางท่ี 19  แนวปฏิบติัในการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน องคป์ระกอบท่ี 1  มี
 ความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั  (ต่อ) 
 

ปัจจยัคุณลกัษณะความเป็น
พลเมือง  

แนวปฏิบติัในการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน 

แนวทางการปฏิบติัท่ี 
1 

แนวทางการปฏิบติัท่ี  
2 

แนวทางการปฏิบติัท่ี  
3 

15 สามารถปรับตนเองให้
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

สร้างจิตส านึกให้
ผูเ้รียนรู้บทบาทและ
หนา้ท่ีของตวัเองและ
ปฏิบติัหนา้ท่ีใหดี้ท่ีสุด 

จดัชั้นเรียนใหผู้เ้รียน
แต่ละกลุ่มตอ้งเรียนรู้ท่ี
จะยอมรับผูอ่ื้นและ
ปรับตวัใหเ้ขา้กบันิสยั
ของเพ่ือนร่วมกลุ่มได ้

จดักิจกรรมท่ีส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนสามารถคิด
ไตร่ตรองและคิด
สะทอ้นโดยสามารถ
ก าหนดเป้าหมายใน
การท างานได ้

16 มีความกตญัญูกตเวทีต่อ
บิดามารดาผูมี้อุปการะคุณ 

สร้างจิตส านึกให้
ผูเ้รียนระลึกถึง
พระคุณของพอ่แม่ทั้ง 
3 เร่ืองหลกัๆ คือ 1. 
การใหชี้วติ  
 2. การใหต้น้แบบ
ร่างกายท่ีเป็นคน 3. 
การใหต้น้แบบทาง
จิตใจ และใหรู้้วา่วธีิ
ตอบแทนท่ีเหมาะสม 

ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น
ในการท ากิจกรรมของ
ครอบครัว  

ปลูกฝังความมีระเบียบ
วนิยั มีน ้ าใจช่วยเหลือ
งานบา้น มีเหตุผลและ
ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น  
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ตารางท่ี 20  แนวปฏิบติัในการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนองคป์ระกอบท่ี 2  มี
 ความเขา้ใจสังคมต่างวฒันธรรม 
 

ปัจจยัคุณลกัษณะความเป็น
พลเมือง  

แนวปฏิบติัในการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน 

แนวทางการปฏิบติัท่ี 
1 

แนวทางการปฏิบติัท่ี  
2 

แนวทางการปฏิบติัท่ี  
3 

1 พดูแสดงความรู้สึก ความเห็น
ของตนต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
จากการอ่าน การดู การฟัง ได้
อยา่งมีเหตุมีผล 

จดัการเรียนการสอนท่ี
ผูส้อนตอ้งเคารพใน
ความคิดของผูเ้รียน
โดยใชก้ระบวนการ
ใหผู้เ้รียนอภิปราย
แสดงความคิดเห็นให้
มากข้ึน 

ส่งเสริมการแสดงออก
ทั้งการคิดการปฏิบติั
เพื่อใหผู้เ้รียนคน้พบ
ความรู้จากการสงสยั 
และสามารถแสวงหา
ค าตอบไดอ้ยา่งมีเหตุมี
ผล 

สนบัสนุนใหผู้เ้รียน
กลา้เสนอความคิดเห็น
ต่อส่วนร่วม 

2 สามารถตั้งค  าถามท่ีส่งเสริมให้
ผูต้อบใชค้วามคิด น าความรู้
และประสบการณ์เดิมมาเป็น
พ้ืนฐานสรุปหาค าตอบได ้

ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ใหผู้เ้รียนและ
ใหส้รุปความรู้เองโดย
ครูคอยช่วยกระตุน้
หรือช้ีแนะ 

จดักิจกรรมพฒันา
ทกัษะใหผู้เ้รียน
สามารถวเิคราะห์ 
สงัเคราะห์ และ
ประเมินค่าได ้

ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมใน
การวพิากษว์จิารณ์ 
และเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงงานส่วน
บุคคลและทีม 

3 สนใจข่าวสารและกระแสการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

จดัการเรียนการสอนท่ี
ใชข้่าวสารมาเป็นส่ือ
การเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน 

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนคิด
วเิคราะห์สร้างประเด็น
ค าถามจากเหตุการณ์
และส่ิงแวดลอ้มท่ี
เกิดข้ึนในปัจจุบนั 
 
 

เปิดโอกาสใหผู้เ้รียน
น าความรู้ท่ีไดจ้ากชั้น
เรียนประยกุตเ์ขา้กบั
สถานการณ์จริงท่ี
เกิดข้ึนใน
ชีวติประจ าวนัของ
สงัคม 

4 เขา้ใจถึงความแตกต่างกนั
ระหวา่งวฒันธรรมทั้งในระดบั
ทอ้งถ่ินและระดบัทัว่โลก 

ใหค้วามรู้ความเขา้ใจ
หลกัระเบียบการ
ปกครองประเทศใน
ระดบัประเทศและ
ระดบัทอ้งถ่ิน 

ใหค้วามรู้ความเขา้
ใจความเก่ียวโยงกนั
ของสถานภาพของ
ผูค้นกลุ่มต่างๆใน
สงัคมเชิงซอ้น 

ใหค้วามรู้ความเขา้ใจ
เร่ืองของสิทธิชุมชน
ทุนทางสงัคมอนั
หลากหลาย 

 
 
 



153 
 
ตารางท่ี 20  แนวปฏิบติัในการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนองคป์ระกอบท่ี 2  มี
 ความเขา้ใจสังคมต่างวฒันธรรม (ต่อ) 
 

ปัจจยัคุณลกัษณะความเป็น
พลเมือง  

แนวปฏิบติัในการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน 

แนวทางการปฏิบติัท่ี 
1 

แนวทางการปฏิบติัท่ี  
2 

แนวทางการปฏิบติัท่ี  
3 

5 ปฏิบติังานส าเร็จทนัเวลาและ
ทนัต่อเหตุการณ์ ภายใต้
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา 

พฒันาทกัษะการ
ท างานใหผู้เ้รียน
สามารถร่วมกนั
วางแผนปฏิบติังาน  
และปฏิบติัตาม
แผนงานอยา่งเตม็
ความสามารถ 

ส่งเสริมใหผู้เ้รียน
ร่วมกนัจดัสรรงานตาม
ความถนดัของแต่ละ
บุคคลและเผยแพร่
ผลส าเร็จของงานดว้ย
ความภาคภูมิใจ 

ใหโ้อกาสผูเ้รียนใน
การเปิดทกัษะทาง
ความคิด น าข่าว เอา
เร่ืองเหตุการณ์ปัจจุบนั 
เร่ืองใกลต้วัมาสนทนา
ในกลุ่ม  

6 ยอมรับส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามความ
เป็นจริง สามารถแยกแยะ
อุปสรรคทั้งหลายดว้ยทศันะ
เชิงบวก 

พฒันาความรู้และ
สร้างความเขา้ใจใน
การพฒันาทศันคติ
และสมรรถนะของ
ผูเ้รียนในเชิงบวก 

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมี
เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นอยา่ง
ตรงไปตรงมา ยอมรับ
ในส่ิงท่ีเกิดข้ึนตาม
สภาพจริง 

จดักิจกรรมศึกษาดูงาน
เรียนรู้ถึงวถีิชีวติใน
สงัคมเพื่อใหผู้เ้รียน
สามารถสะทอ้นกลบั
ถึงความคิดเห็นและ
สามารถหาทางออก
ของความขดัแยง้หรือ
ปัญหาต่างๆได ้

7 สามารถประยกุตค์วามรู้ท่ีมี 
น ามาปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั
ได ้

เสริมสร้างความรู้และ
ประสบการณ์ให้
ผูเ้รียน โดยมุ่งเนน้การ
น าความรู้ต่างๆมา
ประยกุตใ์ชใ้น
กิจกรรม 

จดักิจกรรมร่วมกบั
ชุมชนโดยใหผู้เ้รียนมี
ส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมเนน้การพฒันา
ทกัษะทางสงัคม 

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมี
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง โดย
จดักิจกรรมพาผูเ้รียน
ออกไปศึกษาในแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ  

8 สามารถใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร
และเทคโนโลยใีหม่ๆไดเ้ป็น
อยา่งดี 

สร้างความตระหนกั
ถึงการใชเ้ทคโนโลยี
ในการรับรู้ข่าวสาร
ต่างๆ 

ใชส่ื้อการเรียนการ
สอนเทคโนโลยท่ีี
หลากหลายมาส่งเสริม
การเรียนรู้ทั้งใน
หอ้งเรียนและนอก
หอ้งเรียน 

ใหค้วามรู้ความเขา้ใจ
ถึงขอ้ดีขอ้เสียของการ
ใชเ้ทคโนโลยแีละ
เคร่ืองมือส่ือสารแก่
ผูเ้รียน 
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ตารางท่ี 21  แนวปฏิบติัในการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนองคป์ระกอบท่ี 3  มี
 ความซ่ือสัตยแ์ละรับผดิชอบ 
 

ปัจจยัคุณลกัษณะความเป็น
พลเมือง  

แนวปฏิบติัในการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน 

แนวทางการปฏิบติัท่ี 
1 

แนวทางการปฏิบติัท่ี  
2 

แนวทางการปฏิบติัท่ี  
3 

1 มีความจริงใจ ตรงไปตรงมา 
ประพฤติตนงดเวน้การโกหก 
การคดโกง หรือการลกัขโมย 

 จดักิจกรรม
การเรียน รู้และการ
ปลูกฝังความซ่ือสตัย์
สุจริต ผา่นการฝึก
วเิคราะห์จ าแนกคุณค่า
แทแ้ละคุณค่าเทียม
ใหก้บัผูเ้รียน 

ฝึกฝนวนิยั การท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น การดูแล
รักษาส่ิงของต่างๆ ท่ี
เป็นทั้งเคร่ืองใชข้อง
ตนเองและของ
ส่วนรวม ไม่ล่วง
ละเมิดในของรักของ
หวงของผูอ่ื้น 

ใหค้วามรู้ความเขา้ใจ
ถึงอานิสงส์ของการ
รักษาศีล 5และการ
พฒันาตวัเอง ตอ้งเร่ิมท่ี
กายและวาจา มีความ
ฉลาดในการเลือกส่ิงท่ี
ท า และฉลาดในการ
เลือกส่ิงท่ีจะไม่ท า 

2 มีความส านึกรับผิดชอบ ต่อ
ภารกิจหนา้ท่ีท่ีตนจะตอ้ง
กระท าใหแ้ลว้เสร็จตามเวลาท่ี
ก าหนด 

เสริมพลงัแรงหนุน
ทางสภาพจิตใหเ้กิด
ความมุ่งมัน่หรือ
อุดมการณ์และใหมี้
ความพยายามปฏิบติั
ตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้

ปลูกฝังแนวทางให้
ผูเ้รียนเกิดพฤติกรรม
เคยชินเพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
และสามารถปฏิบติั
ต่อเน่ืองจนเป็น
พฤติกรรมเคยชินท่ีดี 

เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมี
ส่วนร่วมในการออก
หรือวางระเบียบวนิยั
เพื่อใหผู้เ้รียนมีความ
เตม็ใจท่ีจะปฏิบติังาน
ตามกิจกรรมหรือ
ภารกิจท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

3 มีความซ่ือสตัยต์่อตนเอง ความ
ซ่ือสตัยต์่อครอบครัว ความ
ซ่ือสตัยต์่อหนา้ท่ี ความซ่ือสตัย์
ต่อมิตร และความซ่ือสตัยต์่อ
ประเทศชาติ 

ปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกเก่ียวกบัความ
ซ่ือสตัยสุ์จริตอยา่ง
ถูกตอ้ง และใหเ้ห็น
โทษของการไม่
ซ่ือสตัยสุ์จริตวา่จะ
ส่งผลต่อตนเองและ
สงัคมอยา่งไรบา้ง 

ฝึกปฏิบติัใหผู้เ้รียนเป็น
ผูท่ี้พดูจริง ท าจริง 
จริงใจ มีความพร้อม
ทางความประพฤติผา่น 
กระบวนการเรียนรู้ท่ี
สร้างสรรคเ์หมาะสม 

ใหผู้เ้รียนสามารถ
พิจารณาประโยชน์ของ
ความซ่ือสตัยแ์ละโทษ
ของความไม่ซ่ือสตัยว์า่
เป็นอยา่งไร ให้
สามารถฝึกหดัควบคุม
ตนใหไ้ด ้โดยเร่ิมจาก
การควบคุมทางกาย
และวาจาก่อน ดว้ยการ
ประพฤติตามหลกัศีล 5 
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ตารางท่ี 21  แนวปฏิบติัในการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนองคป์ระกอบท่ี 3  มี
 ความซ่ือสัตยแ์ละรับผดิชอบ (ต่อ) 
 

ปัจจยัคุณลกัษณะความเป็น
พลเมือง  

แนวปฏิบติัในการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน 

แนวทางการปฏิบติัท่ี 
1 

แนวทางการปฏิบติัท่ี  
2 

แนวทางการปฏิบติัท่ี  
3 

4 มีความตรงต่อเวลาในการท า
กิจกรรมต่างๆ ทุกๆเร่ือง 
นบัตั้งแต่เร่ืองกิจวตัรประจ าวนั
ของตนเอง 

ฝึกฝนใหผู้เ้รียนรู้จกั
จดัเวลาใหพ้อเหมาะ
กบักิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือ
ความเป็นระเบียบของ
ชีวติ  

ใหผู้เ้รียนไดอ้ภิปราย
สรุปความหมายและ
การกระท าท่ีแสดงถึง
การตรงต่อเวลา 
 

ส่งเสริมกิจกรรม
พฒันาความรับผิดชอบ 
การตรงต่อเวลา ฝึกฝน
ใหผู้เ้รียนเป็นผูป้ฏิบติั
ตนท่ีตรงต่อเวลา รักษา
เวลาท่ีนดัหมาย เขา้
ร่วมกิจกรรมตาม
ขอ้ตกลงท่ีก าหนด 
 

5 ปฏิบติัต่อกนัระหวา่งบุคคลต่อ
บุคคลดว้ยความเคารพต่อสิทธิ
และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ 

พฒันากระบวนการ
เรียนการสอนและ
กิจกรรมในเชิง
ปฏิบติัการเนน้
กระบวนการกลุ่มให้
ผูเ้รียนรู้จกัการเคารพ
ผูอ่ื้นวา่เสมอกบัตนเอง 
เคารพความคิดเห็นท่ี
แตกต่างกนั 

ฝึกฝนใหผู้เ้รียน
สามารถวเิคราะห์
เช่ือมโยงปัญหาและ
เช่ือมโยงตนเองกบั
ปัญหา สามารถ
แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกบัผูอ่ื้น โดย
แยกแยะ “ขอ้เทจ็จริง” 
ท่ีเป็นวตัถุวสิยั กบั 
“ความคิดเห็น” ท่ี
เป็นอตัวสิยั  

สร้างความตระหนกัใน
การค านึงถึงส่วนรวม 
มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองต่อผูอ่ื้น และ
สงัคม ผา่นการลงท า
โครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆท่ีสถานศึกษา
และผูป้กครองมีส่วน
ร่วม 
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ตารางท่ี 22  แนวปฏิบติัในการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนองคป์ระกอบท่ี 4  มีใจ
 เป็นธรรม 
 

ปัจจยัคุณลกัษณะความเป็น
พลเมือง  

แนวปฏิบติัในการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน 
แนวทางการปฏิบติั

ท่ี 1 
แนวทางการปฏิบติั

ท่ี  2 
แนวทางการปฏิบติั

ท่ี  3 
1 มีความตั้งใจและเตม็ใจท่ี

จะแกปั้ญหาความขดัแยง้
ใดๆดว้ยสันติวธีิ 

จดักิจกรรมท่ี
ตอบสนองความ
หลากหลายของ
ความคิดเห็นหรือ
มุมมองท่ีแตกต่าง
กนัของผูเ้รียน ไม่
แสดงความล าเอียง
ไปตามความ
คิดเห็นท่ีอาจมีการ
แบ่งฝักแบ่งฝ่ายใน
สังคม 

พฒันารูปแบบการ
สอนผา่น
กระบวนการคิด
วเิคราะห์ ฝึกปฏิบติั
ใหผู้เ้รียนทุกคนร่วม
เป็นส่วนหน่ึงของ
ปัญหาและสามารถ
คล่ีคลายปัญหาอยา่ง
มีเหตุมีผล 

ปลูกฝังการปฏิบติั
ตนกบัเพื่อน
ร่วมงานอยา่ง
เป็นไปตามหลกั
ของมิตรภาพ เสมอ
ภาค 

2 สามารถมองปัญหาไดใ้น
ฐานะสมาชิกของสังคม
โลกาภิวฒัน์ได ้

จดัการเรียนการ
สอนท่ีมีเน้ือหาและ
กิจกรรมท่ี
สอดคลอ้งกบัการ
ด ารงชีวิตเหมาะสม
กบัความสามารถ
ของผูเ้รียน  

ส่งเสริมใหผู้เ้รียน
ไดคิ้ดคน้ควา้หา
ความรู้และลงมือ
ปฏิบติัจริงจนเกิด
การเรียนรู้ไดด้ว้ย
ตนเอง 

จดักิจกรรมปลูกฝัง
ใหผู้เ้รียนเขา้ถึง
ความสุขโดยไม่อิง
วตัถุ ใหส้ร้าง
ความสุขท่ีไดจ้าก
การท าความดี ได้
ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือ
เก้ือกลูผูอ่ื้น จากการ
ท่ีไดท้  าส่ิงท่ียากให้
ส าเร็จได ้และสร้าง
ความสุขจากสมาธิ
ภาวนา  
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ตารางท่ี 22  แนวปฏิบติัในการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนองคป์ระกอบท่ี 4  มีใจ
 เป็นธรรม (ต่อ) 
 

ปัจจยัคุณลกัษณะความเป็น
พลเมือง  

แนวปฏิบติัในการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน 
แนวทางการปฏิบติั

ท่ี 1 
แนวทางการปฏิบติั

ท่ี  2 
แนวทางการปฏิบติั

ท่ี  3 
3 สามารถการแกปั้ญหาท่ี

ตอ้งเผชิญใน
ชีวติประจ าวนั เพื่อใหอ้ยู่
รอดปลอดภยั อยา่งมีเหตุมี
ผลและสร้างสรรค์ 

จดักิจกรรมให้
ผูเ้รียนไดร้ะดม
สมองเพื่อคน้หา
ปัญหา สาเหตุ และ
แนวทางแกไ้ข 
อยา่งมีเหตุมีผลและ
สร้างสรรค ์

พฒันาการสอนให้
ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจ
เน้ือหาอยา่งแทจ้ริง
โดยใชข้่าวและ
เหตุการณ์ หรือ
ศึกษากรณีตวัอยา่ง 
น าปัญหาใหผู้เ้รียน
วเิคราะห์ แกปั้ญหา
และเกิด
ประสบการณ์
สามารถน าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้

สอนใหผู้เ้รียน
น าไปปฏิบติัจริง 
ดว้ยการให้
ประสบการณ์ตรง
ใหม้ากท่ีสุด เช่น
การปฏิบติัตามกฎ
จารจร  การเคารพ
กฎหมาย และวนิยั 
โดยปลูกฝังให้
ผูเ้รียนมีความ
เช่ือมัน่ถึงผลการ
ปฏิบติันั้นเป็นผลดี
ต่อการด ารงชีวติ 

4 มีความจริงใจในการให้
ความช่วยเหลืองาน 
ประนีประนอมรวมทั้งการ
ใหข้อ้มูลท่ีชดัเจนต่อบุคคล
ท่ีท างานร่วมกนั 

สถานศึกษาควรจดั
ใหผู้เ้รียนมีส่วน
ร่วมในการประชุม
หรือปรึกษา
กิจกรรมต่างๆอยา่ง
สม ่าเสมอ  

ส่งเสริมกิจกรรมท่ี
ใหผู้เ้รียนไดล้งมือ
ท ากิจกรรมต่างๆ
อยา่งพร้อมเพรียง
เป็นน ้าหน่ึงใจ
เดียวกนัจนกระทัง่
ส าเร็จลุล่วง 

ส่งเสริมใหผู้เ้รียน
รู้จกัการแบ่งงานกนั
ท าตามความช านาญ
เฉพาะและมีการ
เช่ือมโยงงานท่ีท า
ใหป้ระสาน
สอดคลอ้งกนั 
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ตารางท่ี 22  แนวปฏิบติัในการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนองคป์ระกอบท่ี 4  มีใจ
 เป็นธรรม (ต่อ) 
 

ปัจจยัคุณลกัษณะความเป็น
พลเมือง  

แนวปฏิบติัในการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน 
แนวทางการปฏิบติั

ท่ี 1 
แนวทางการปฏิบติั

ท่ี  2 
แนวทางการปฏิบติั

ท่ี  3 
5 เป็นผูมี้ความเท่ียงธรรม 

ชอบธรรม มีเหตุผลและมี
ความรู้สึกผดิชอบ ปฏิบติั
ต่อบุคคลอ่ืนอยา่งเท่าเทียม
กนั  

ปลูกฝังผูเ้รียนให้
ไม่มีอคติ 4 คือ 
ความล าเอียงเพราะ
รัก เพราะชงั เพราะ
หลง เพราะกลวั 
และตอ้งฟังดว้ย
ความถ่อมตน ตอบ
อยา่งมีสติปัญญา 
ใชค้วามคิดอยา่ง
เงียบสงบ และ
ตดัสินอยา่งเท่ียง
ธรรม 

จดัการเรียนการ
สอนแบบร่วมแรง
ร่วมใจ พึ่งพาอาศยั
ซ่ึงกนัและกนัใน
ทางบวก  

สร้างความตระหนกั
ใหผู้เ้รียนตอ้งคิดใน
ลกัษณะ All for one 
and one for All ( 
รวมกนัเราอยู ่
แยกกนัเราตาย หรือ 
จมก็จมดว้ยกนั) 

6 รู้บทบาทสถานภาพท่ีตน
ควรปฏิบติัในการงานและ
งานท่ีตอ้งกระท าวา่ตอ้ง
ปฏิบติัอยา่งไรกลุ่มคนหรือ
สังคมท่ีตนอาศยัอยู ่

เปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดแ้สดงออก
รู้จกัอภิปราย แสดง
ความคิดเห็น รู้จกั
รับฟังความคิดเห็น
ของผูอ่ื้นและรู้จกั
การท างานเป็นหมู่
คณะ 

สร้างบรรยากาศ
ของผูเ้รียนใหเ้อ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ช่วย
ใหผู้เ้รียนมี
บุคลิกภาพท่ี
สามารถจะปรับตวั
ใหเ้ขา้กบั
ส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่ง
มีความสุข 

จดักิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน
หรือการเรียนรู้ดว้ย
การรับใชส้ังคม 
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ตารางท่ี 22  แนวปฏิบติัในการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนองคป์ระกอบท่ี 4  มีใจ
 เป็นธรรม (ต่อ) 
 

ปัจจยัคุณลกัษณะความเป็น
พลเมือง  

แนวปฏิบติัในการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน 
แนวทางการปฏิบติั

ท่ี 1 
แนวทางการปฏิบติั

ท่ี  2 
แนวทางการปฏิบติั

ท่ี  3 
7 สามารถพิจารณาไดว้า่เร่ือง

ใดควรเช่ือไม่ควรเช่ือ และ
ส่ิงใดควรท าหรือไม่ควรท า 

มุ่งเนน้ใหก้าร
พฒันาทกัษะ การ
คิดวเิคราะห์โดยให้
ผูเ้รียนไดแ้สวงหา
ความรู้ อธิบาย 
อภิปราย และ
เปล่ียนความคิดเห็น
ในชั้นเรียน 

จดักิจกรรมเก่ียวกบั
การฟัง พดู อ่าน 
เขียน ถาม ตอบ 
ยกตวัอยา่ง สาธิตใช้
กรณีศึกษาและข่าว 
โดยใชก้ระบวนการ
กลุ่ม หรือแสดง
บทบาทสมมุต 

จดักิจกรรมให้
ผูเ้รียนไดค้น้ควา้ 
รวบรวมขอ้มูลจาก
เอกสาร   การ
ส ารวจ การ
สัมภาษณ์ ทศัน
ศึกษา การท า
โครงงาน เป็นตน้ 

 
ตารางท่ี 23  แนวปฏิบติัในการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนองคป์ระกอบท่ี 5  มี
 ทศันคติเชิงบวก 
 

ปัจจยัคุณลกัษณะความเป็น
พลเมือง  

แนวปฏิบติัในการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน 

แนวทางการปฏิบติัท่ี 
1 

แนวทางการปฏิบติัท่ี  
2 

แนวทางการปฏิบติัท่ี  
3 

1 สามารถถ่ายทอด หรือ
แลกเปล่ียนความคิด ขอ้มูล 
ขอ้เทจ็จริง หรือความรู้สึกให้
ผูอ่ื้น ไดเ้ขา้ใจความหมายตาม
เจตนาท่ีตอ้งการ  

เปิดโอกาสใหผู้เ้รียน
แสดงความความ
คิดเห็นก่อนแลว้จึง
แสดงความคิดเห็น
ตาม พร้อมเหตุ
ประกอบ 

จดักิจกรรมเก่ียวกบั
การฟัง พดู อ่าน เขียน 
ถาม ตอบ ยกตวัอยา่ง 
สาธิตใชก้รณีศึกษา
และข่าว โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม หรือ
แสดงบทบาทสมมุต 

มุ่งเนน้ใหก้ารพฒันา
ทกัษะ การคิดวเิคราะห์
โดยใหผู้เ้รียนได้
แสวงหาความรู้ อธิบาย 
อภิปราย และเปล่ียน
ความคิดเห็นในชั้น
เรียน 
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ตารางท่ี 23  แนวปฏิบติัในการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนองคป์ระกอบท่ี 5  มี
 ทศันคติเชิงบวก (ต่อ) 
 

ปัจจยัคุณลกัษณะความเป็น
พลเมือง  

แนวปฏิบติัในการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน 

แนวทางการปฏิบติัท่ี 
1 

แนวทางการปฏิบติัท่ี  
2 

แนวทางการปฏิบติัท่ี  
3 

2 เป็นผูท่ี้มีความรู้สึก ความคิด
หรือความเช่ือ ท่ีจะแสดงออก
ซ่ึงพฤติกรรมตอบสนองของ
บุคคลในเชิงบวก 

สนบัสนุนใหผู้เ้รียน
แสดงความคิดเห็น
ดว้ยเหตผุลของเขา 
โดยท่ีไม่ด่วนตดัสิน
ค าตอบหรือมองเจต
คติของผูเ้รียนวา่ถูก
หรือผิด 

ฟังและสะทอ้น
ความรู้สึก และ
เร่ืองราวของค าตอบ
ของผูเ้รียนแต่ละคน 

ใชค้  าพดูกระตุน้ให้
ผูเ้รียนไดคิ้ด เพื่อ
แกปั้ญหาและค าตอบ
ดว้ยตนเองอยา่งมี
เหตผุล และประเมิน
ความรู้สึกในเชิงบวก 

3 รู้ถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีมนุษย์
ทุกคนไดรั้บอยา่งเสมอภาคกนั 
สามารถด ารงชีวติไดอ้ยา่งสนัติ
สุข  

เปิดโอกาสใหผู้เ้รียน
ไดท้ างานกลุ่มร่วมกนั 
เนน้บรรยากาศท่ีเป็น
ประชาธิปไตย 

ปลูกฝังใหผู้เ้รียนรู้จกั
การยอมรับความ
คิดเห็นผูอ่ื้น ไม่บงัคบั
ข่มขู่ใหผู้อ่ื้นคิดตามเรา 
และมีการตดัสินใจ
ร่วมกนั 

จดักิจกรรมส่งเสริมให้
ทุกคนไดแ้ลกเปล่ียน
เรียนรู้ซ่ึงกนัและให้
แสดงความคิดเห็นดว้ย
การใชเ้หตุผลอยา่ง
สนัติ 
 

4 เป็นผูท่ี้คิดถึงแต่ส่ิงท่ีดีและน่า
ร่ืนรมย ์จิตใจท่ีเป็นเชิงบวก 
คิดถึงแตค่วามสุข ความยนิดี 
ต่อทุกๆสถานการณ์ 

กล่าวแสดงความรู้สึก
ช่ืนชมพร้อมทั้งเหตุผล 
เม่ือผูเ้รียนกระท า
พฤติกรรมท่ีพึง
ประสงคห์รือตอบ
ค าถามไดถู้กตอ้ง 

ปลูกฝังใหผู้เ้รียนรู้จกั
ช่ืนชมซ่ึงกนัและกนั 
ไม่ใชค้  าพดูดูถูกตนเอง
และดูถูกผูอ่ื้น  ไม่
วพิากษว์จิารณ์เพื่อนใน
เชิงลบและแสดงออก
ดว้ยความจริงใจ 

ฝึกความรู้ความเขา้ใจ 
ความสามารถในการ
เขา้ใจความรู้สึกของ
ผูอ่ื้น สนบัสนุนผูอ่ื้น มี
ทกัษะการเจรจาต่อรอง 
ฝึกกระบวนการ
ตดัสินใจ และการคิด
ไตร่ตรอง 
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ตารางท่ี 23  แนวปฏิบติัในการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนองคป์ระกอบท่ี 5  มี
 ทศันคติเชิงบวก (ต่อ) 
 

ปัจจยัคุณลกัษณะความเป็น
พลเมือง  

แนวปฏิบติัในการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน 

แนวทางการปฏิบติัท่ี 
1 

แนวทางการปฏิบติัท่ี  
2 

แนวทางการปฏิบติัท่ี  
3 

5 มีทกัษะในการด ารงชีวติท่ีดี 
สามารถอยูใ่นสงัคมและ
เผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

สร้างใหผู้เ้รียน
ตระหนกัวา่มนุษยเ์ป็น
จุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัของ
สงัคม ใหผู้เ้รียนมี
ความคิดเก่ียวกบั
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
เร่ืองส่วนตวัและ
สงัคม 

สร้างใหผู้เ้รียน
ตระหนกัถึง
ความส าคญัของแบบ
แผนประเพณีของชีวติ
ในสงัคม การรักษา
ขนบธรรมเนียม และ
ส านึกรับผิดชอบของ
แต่ละบุคคล 

ปลูกฝักทกัษะการคิด
และการตดัสินใจใน
เชิงธรรม และทกัษะท่ี
จ าเป็นต่อการแกไ้ขเชิง
จริยธรรมใน
ชีวติประจ าวนัอยา่ง
ถูกตอ้งและมีเหตุผล 

 
 
ตารางท่ี 24  แนวปฏิบติัในการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนองคป์ระกอบท่ี 6  มี
 ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
 

ปัจจยัคุณลกัษณะความเป็น
พลเมือง  

แนวปฏิบติัในการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน 

แนวทางการปฏิบติัท่ี 
1 

แนวทางการปฏิบติัท่ี  
2 

แนวทางการปฏิบติัท่ี  
3 

1 มีความรู้  ความเขา้ใจอนัดี
เก่ียวกบัสถาบนั
พระมหากษตัริย ์

ใหค้วามรู้  ความเขา้ใจ
กบัผูเ้รียนเก่ียวกบั
สถาบนั
พระมหากษตัริย ์และ
ส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย  อนัมี
พระมหากษตัริยเ์ป็น
ประมุข  

สอนใหผู้เ้รียน
ตระหนกัถึงคุณค่า
ความส าคญัของ 
พระมหากษตัริยไ์ทย
ทุกพระองคต์ั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนัทรงเป็น
ศูนยร์วมแห่งจิตใจของ
คนไทยทุกคน 

ใหค้วามรู้ความเขา้ใจ
ความส าคญัของ
สญัลกัษณ์ท่ีแสดง
ความเป็นไทย และ
ปฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง 
ไดแ้ก่ ธงชาติ เพลงชาติ 
พระบรมฉายาลกัษณ์ 
เอกลกัษณ์อ่ืนๆ 
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ตารางท่ี 24  แนวปฏิบติัในการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนองคป์ระกอบท่ี 6  มี
 ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์(ต่อ) 
 

ปัจจยัคุณลกัษณะความเป็น
พลเมือง  

แนวปฏิบติัในการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน 

แนวทางการปฏิบติัท่ี 
1 

แนวทางการปฏิบติัท่ี  
2 

แนวทางการปฏิบติัท่ี  
3 

2 แสดงความจงรักภกัดี เทิดทูน
พระเกียรติและเผยแพร่พระ
ราชกรณียกิจ 

จดักิจกรรมเพื่อให้
ผูเ้รียนแสดงความ
จงรักภกัดีในวนัส าคญั
ต่างๆ เช่น วนัเฉลิม
พระชนมพรรษาฯ วนั
แม่ วนัพอ่ วนัจกัรี วนั
ฉตัรมงคล เป็นตน้ 

นอ้มน าหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชใ้นชีวติประจ าวนั 
ดว้ยการสอนใหผู้เ้รียน
เห็นคุณค่าในตนเอง 
รู้จกัมองโลกในแง่ดี 
สร้างทกัษะทางอารมณ์ 
ใหรู้้จกับริโภคดว้ย
ปัญญา เลือกรับ-
ปฏิเสธข่าวและวตัถุ
ต่างๆ ปรับปรุงตนเอง 
ใหดี้ข้ึน 

ปลูกฝังใหผู้เ้รียนแสดง
ความเคารพต่อ
พระมหากษตัริย ์เช่น 
ยนืตรงเม่ือไดย้นิเพลง
สรรเสริญพระบารมี 
การไม่พดูจาจาบจว้ง
หรือกล่าวหา ก็ถือเป็น
การปลูกฝังใหลู้กรัก
สถาบนั
พระมหากษตัริยด์ว้ย
เช่นกนั 

3 รักษาและส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย อนัมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมขุ 

ใหผู้เ้รียนร่วม
สอดส่องป้องกนั
ภยั  และแกไ้ขความ
เสียหายท่ี
กระทบกระเทือน
ความมัน่คงของ
สถาบนั
พระมหากษตัริย ์

ปลูกฝังใหผู้เ้รียนเกิด
ความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริยไ์ด ้ให้
เกิดการพฒันา ทั้งดา้น
พฤติกรรม จิตใจ และ
ปัญญา โดยการฝึก
ปฏิบติัจริงใหเ้กิดการ
เรียนรู้ทั้งในและนอก
หอ้งเรียน 

 ปลูกฝัง
ทศันคติท่ีดีงาม ใหมี้
ความรักต่อชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์ความ
เป็นไทย และมีความ
เอาใจใส่ต่อสงัคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยผา่น
กิจกรรมท่ีเนน้ให้
ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัจริง 
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ตารางท่ี 24  แนวปฏิบติัในการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนองคป์ระกอบท่ี 6  มี
 ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์(ต่อ) 
 

ปัจจยัคุณลกัษณะความเป็น
พลเมือง  

แนวปฏิบติัในการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน 

แนวทางการปฏิบติัท่ี 
1 

แนวทางการปฏิบติัท่ี  
2 

แนวทางการปฏิบติัท่ี  
3 

4 ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนาท่ีตน
นบัถือ  

ใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใจ
เร่ืองศาสนาโดยการ
สอนใหผู้เ้รียนรู้จกั
หลกัค าสอนตาม
ศาสนาท่ีไดน้บัถือ 

น าผูเ้รียนไปสถานท่ี
ส าคญัทางศาสนาและ
จดักิจกรรมวนัส าคญั
ทางศาสนาใหผู้เ้รียน 
เพื่อให ้ซึมซบั
หลกัธรรม      ค  าสอน
ต่างๆ ขดัเกลาจิตใจ
และจะท าใหเ้กิดความ
รักศาสนาหรือเป็นคน
ท่ีมีศาสนาอยูใ่นหวัใจ
สืบไป 

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนได้
เรียนรู้หลกัการของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ 
และน าไปใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์แก่ตวัเอง 
และแบ่งปันใหผู้อ่ื้นได้
พบกบัความสงบ 
ความสุขท่ีเกิดข้ึน
ภายในตวัเรา เป็น
กลัยาณมิตรต่อกนั 
ช่วยกนัสร้างสงัคมให้
มีแต่ส่ิงท่ีดีงาม 

5 ร่วมกนัประกอบความดีเพ่ือ
ถวายเป็นพระราช
กศุล  โดยเฉพาะในวนัส าคญั
เก่ียวกบัพระมหากษตัริย ์

จดักิจกรรมเพ่ือให้
ผูเ้รียนไดแ้สดงความ
จงรักภกัดีในวนัส าคญั
ต่างๆ เช่น วนัเฉลิม
พระชนมพรรษาฯ วนั
แม่ วนัพอ่ วนัจกัรี วนั
ฉตัรมงคล โดยมีการ
ปลูกตน้ไมเ้ฉลิมพระ
เกียรติ หรือปฏิบติั
ธรรมเพื่อถวายเป็น
ราชกศุล 

กล่าวถึงพระมหา
กรุณาธิคุณต่างๆ ให้
ผูเ้รียนไดร้ะลึกถึง เช่น 
การประดิษฐต์วั
อกัษรไทย การเลิกทาส 
การพฒันาประเทศให้
เจริญรุ่งเรือง การบ าบดั
ทุกขบ์ ารุงสุขใหก้บั
ปวงชนชาวไทยทุกหมู่
เหล่า ฯลฯ 

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนร่วม
ท าความดีถวายเป็น
พระราชกศุลตามพระ
พระบรมราโชวาทโดย
ใหมี้ความเพียร, ความ
พอดี , มีความรู้ตน , 
จะตอ้งรับและจะตอ้ง
ให ้,อ่อนโยน แต่ไม่
อ่อนแอ , พดูจริง ท า
จริง ,หนงัสือเป็นออม
สิน , การเอาชนะใจตน
และ ความซ่ือสตัย ์
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ตารางท่ี 25  แนวปฏิบติัในการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนองคป์ระกอบท่ี 7  มีจิต
 สาธารณะ 
 

ปัจจยัคุณลกัษณะความเป็น
พลเมือง  

แนวปฏิบติัในการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน 

แนวทางการปฏิบติัท่ี 
1 

แนวทางการปฏิบติัท่ี  
2 

แนวทางการปฏิบติัท่ี  
3 

1 มีน ้ าใจไมตรี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่
เก้ือกลู เอ้ืออาทรกนัโดยไม่
หวงัผลตอบแทน  

จดักิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนหรือกิจกรรม
พิเศษท่ีส่งเสริมให้
ผูเ้รียนตระหนกัเห็น
คุณค่าของการกระท า
ความดี โดยอบรมให้
ผูเ้รียนรู้จกัการแสดง
น ้ าใจจากเหตุการณ์
ประจ าวนั 

สร้างเสริมผูเ้รียนใหมี้
จิตสาธารณะในการ
กระท าท่ีเก้ือกลูต่อ
สงัคม ใหเ้ห็นถึงการ
แสดงน ้ าใจ เช่น การ
บริจาคทรัพยสิ์น
ช่วยเหลือผูท่ี้ประสบ
เหตุการณ์ร้ายแรงจาก
ภยัต่างๆ 

แสดงความรัก ความ
ภาคภูมิใจเม่ือผูเ้รียน
แสดงความมีน ้ าใจต่อ
พอ่แม่ ครู เพ่ือนๆ หรือ
บุคคลอ่ืน เพื่อเสริมแรง
บวกในความมีน ้ าใจไม่
ตรีต่อผูอ่ื้น  

2 มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเกิด
ประโยชน์ต่อตนเองหรือชุมชน  

สร้างความตระหนกั
ใหผู้เ้รียนรู้และ
ค านึงถึงสงัคมส่วน
ร่วม มีความ
รับผิดชอบต่อตวัเอง
ในการกระท าใดๆเพื่อ
ไม่ใหเ้กิดผลกระทบ
ต่อส่วนร่วม  

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนร่วม
ท ากิจกรรมจิตอาสา
รู้จกัการเสียสละเวลา
ท าประโยชนเ์พื่อสงัคม
เช่นการท าความ
สะอาดท่ีสาธารณะ
ต่างๆ   

ใหผู้เ้รียนตระหนกัรู้วา่
ตนเองเป็นส่วนหน่ึง
ของสงัคม มีความ
กระตือรือร้นท่ีจะ
รับผิดชอบและร่วม
แกไ้ขปัญหาสงัคมโดย
เร่ิมตน้ท่ีตนเอง 

3 

มีความคิด ความรู้สึก และ
ความเช่ือท่ีดี แสดงพฤติกรรม
ตอบสนองต่อบุคคล ตาม
สถานการณ์ต่างๆไดดี้ 

สร้างจิตส านึกให้
ผูเ้รียนรู้บทบาทและ
หนา้ท่ีของตวัเองและ
ปฏิบติัหนา้ท่ีใหดี้ท่ีสุด  

ฝึกฝนใหผู้เ้รียนเคารพ
กติกา ร่วมกนัวเิคราะห์ 
แกปั้ญหาของชุมชน
ดว้ยการลงมือท า 

พฒันาความสามารถ
ของผูเ้รียนใหเ้ป็นผูมี้
อิสระทางความคิด คิด
วพิากษ ์แสดงทางเลือก
อยา่งมีเหตผุล 
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 การวเิคราะห์ขอ้มูลของการวิจยัเร่ือง  “การบริหารจดัการเพื่อสร้างคุณลกัษณะ
ความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสังกดัเทศบาล”  พบว่าการบริหารจดัการเพื่อสร้างคุณลกัษณะความ
เป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสังกดัเทศบาลสรุปผลการวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

 1. องค์ประกอบของปัจจัยคุณลักษณะความเป็นพลเมืองของผู ้เ รียนใน
สถานศึกษาสังกดัเทศบาลเมือง รวมทั้งส้ิน 7 องค์ประกอบ คือ 1) มีความเสมอภาคและเท่าเทียม
กนั (Being Democratic)  2)  มีความเขา้ใจต่อสังคมต่างวฒันธรรม (Understanding Cross-Cultural 
Society) 3) มีความซ่ือสัตยแ์ละรับผิดชอบ  (Being Honest and Responsible) 4)  มีใจเป็น
ธรรม (Being Fair)  5) มีทศันคติในเชิงบวก (Having Positive Attitude) 6) มีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์(Adoring the Nation, Religion, and the King) 7) มีจิตสาธารณะ  (Having Public 
Mind) ซ่ึงมีตวัแปรรวมทั้งส้ิน 49  ตวัแปร 

 2. แนวปฏิบติัในการบริหารจดัการเพื่อสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของ
ผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล มีจ านวนทั้งหมด  147  แนวทางการปฏิบติั โดยแบ่งเป็นแต่ละ
องคป์ระกอบคือ 1)  มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั (Having equity and equality)  มีแนวทางการ
ปฏิบติัจ านวน 48 แนวทาง 2)  มีความเขา้ใจต่อสังคมต่างวฒันธรรม (Understanding Cross-Cultural 
Society) มีแนวทางการปฏิบติัจ านวน 24  แนวทาง   3) มีความซ่ือสัตยแ์ละรับผิดชอบ (Being 
Honest and Responsible) มีแนวทางการปฏิบติัจ านวน 15 แนวทาง  4)  มีใจเป็นธรรม (Being Fair)  
มีแนวทางการปฏิบติัจ านวน 21 แนวทาง 5) มีทศันคติในเชิงบวก (Having Positive Attitude) มี
แนวทางการปฏิบติัจ านวน 15 แนวทาง 6) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ (Adoring the 
Nation, Religion, and the King) มีแนวทางการปฏิบัติจ  านวน 15 แนวทาง 7) มีจิต
สาธารณะ  (Having Public Mind) มีแนวทางการปฏิบติัจ านวน 9  แนวทาง สรุปไดด้งัภาพท่ี 5 
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ภาพท่ี 5 สรุปจ านวนแนวปฏิบติัในการบริหารจดัการเพื่อสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของ

ผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล 
 
 
 
 

1. มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั  
48 แนวทาง 

3. มีความซ่ือสัตยแ์ละ
รับผดิชอบ  
15 แนวทาง 

 

7. มีจิตสาธารณะ   
9 แนวทาง 

2.  มีความเขา้ใจต่อสังคมต่าง
วฒันธรรม  24 แนวทาง  

6. มีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์ 15 แนวทาง 

5. มีทศันคติในเชิงบวก  
15 แนวทาง 

4. มีใจเป็นธรรม   
21 แนวทาง 

แนวปฏิบติัในการบริหารจดัการ 
เพื่อสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง 
ของผูเ้รียนในสถานศึกษาสงักดัเทศบาล 
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บทที ่5 
สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

 
 การวิจยัเร่ือง “การบริหารจดัการเพื่อสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผู ้เรียนใน
สถานศึกษาสังกดัเทศบาล” ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อทราบปัจจยัคุณลกัษณะความเป็น
พลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล  2) เพื่อทราบแนวปฏิบติัในการบริหารจดัการเพื่อ
สร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองของผู ้เรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล  มีขั้นตอนการ
ด าเนินการวจิยั 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
                 ขั้นท่ี 1 ศึกษาตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองผูว้จิยัได ้ศึกษา คน้ควา้ 
วิเคราะห์แนวคิด  ทฤษฎี  และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัปัจจยัการสร้างคุณลักษณะความเป็น
พลเมือง จากเอกสาร ต ารา วารสาร บทความ งานวิจัยและเว็บไซต์ต่างๆ ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ  น าขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสาร (Document Analysis)  มาสังเคราะห์เป็นแบบ
สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi Structured  Interview) ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา และปรับแกต้าม
ค าแนะน า  หลงัจากนั้นน าแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง ไปสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ  จ านวน 9 คน  
ผูว้ิจ ัยสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงเป็นผูท่ี้ได้รับการยอมรับในแวดวงการศึกษาในระดับผูบ้ริ หาร
ระดบัสูง  ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบปฏิสัมพนัธ์ (Interactive Interview) โดยผูว้ิจยัใช้วิธีคดัเลือก
ผูเ้ช่ียวชาญแบบเจาะจง (Purposive samplings)  ขั้นท่ี 2  วิเคราะห์ปัจจยัคุณลกัษณะความเป็น
พลเมืองโดยใชร้ะเบียบวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์
เอกสาร งานวิจยัและผลการสัมภาษณ์มาสร้างตวัแปรปัจจยัการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง
มาจดัท าเคร่ืองมือวิจยัในลักษณะของแบบสอบถามความคิดเห็น(Opinionnaire)  แบบลิเคอร์ท 
(Likert  Scale)  เพื่อวดัระดบัความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัปัจจยัการสร้างคุณลกัษณะความเป็น
พลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลเมืองจ านวน 130 ขอ้ และน าไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ  
จ  านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  
รายขอ้  ท่ีเรียกวา่ IOC (Index of  Item  Objective  Congruence )  เลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ท่ีค่า
ระหวา่ง 0.6 – 1.0  และตดัขอ้ค าถามรวมทั้งปรับปรุงขอ้ความตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ เหลือ
ขอ้ค าถาม 114 ขอ้ น าเคร่ืองมือการวิจยัท่ีไดป้รับแกต้ามผูเ้ช่ียวชาญแนะน าไปทดลองใช ้ (Try Out) 
กบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวนผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งส้ิน 40 คน น าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่
(Reliability)  
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ของแบบสอบถามดว้ยการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา(Coefficient) ดว้ยสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)

 
 เท่ากบั 0.98 น าเคร่ืองมือการวิจยั ท่ีเป็นแบบสอบถาม

ความคิดเห็นฉบบัสมบูรณ์ไปเก็บขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง
ของผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลเมือง จากผูใ้ห้ขอ้มูล ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการส านกั/กอง
การศึกษา 1 คน และศึกษานิเทศก์/หวัหนา้ฝ่าย 1 คน  ผูอ้  านวยการโรงเรียน 1 คน และหวัหนา้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 1  คน การวิเคราะห์ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor loading) เพื่อการตรวจสอบ
ความเหมาะสมท่ีใช้ในองค์ประกอบ โคมเรย ์และลี (Comrey and Lee) เสนอแนวทางในการ
พิจารณาจ านวนตวัอย่างท่ีเพียงพอต่อการวิเคราะห์องค์ประกอบ ซ่ึงงานวิจยัน้ีไดรั้บแบบสอบถาม
ฉบบัสมบูรณ์กลบัคืนมา 88  เทศบาล  รวม  352  ฉบบั   คิดเป็นร้อยละ 85% จึงมีความเหมาะสมท่ีจะ
น าไปวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) ดว้ยวิธีสกดัปัจจยั 
(Principle component analysis: PCA) โดยใชโ้ปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences) ซ่ึงเกณฑก์ารเลือกตวัแปรท่ีเขา้อยูใ่นองคป์ระกอบ พิจารณาจากค่าความแปรปรวนของตวั
แปร (eigenvalue) ซ่ึงมากกวา่ 1 และถือเอาค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor loading) ของตวัแปรแต่
ละตวัขององคป์ระกอบนั้นตอ้งมีค่าตั้งแต่ 0.5 ข้ึนๆไป และอธิบายตวัแปรตั้งแต่ 5 ตวัแปรขั้นไปตาม
วิธีของไกเซอร์ (Kaiser)  ใชส้ถิติตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัโดยพิจารณาค่า KMO and Bartlett’s 
Test โดยค่า Kaiser-Meyer- Olkin Measure of Sampling Adequacy (MSA) อยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1 และ
สถิติทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericty ไดผ้ลการทดสอบ KMO Kaiser-Meyer-Olkin Measure 
of Sampling Adequacy ของขอ้มูลท่ีเก็บไดจ้ากการวิจยัไดเ้ท่ากบั .961 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.8 แสดงวา่
ข้อมูลชุดนั้นสามารถใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบได้ในระดับดีมาก ดังนั้นข้อมูลน้ีจึงมีความ
เหมาะสมท่ีจะใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบได้ดี การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดย
ค่าสถิติทดสอบ Bartlett’s of Sphericty มีนยัส าคญัทางสถิติ (sig 0.00<0.05)  หลงัจากนั้นพิจารณา
เฉพาะองค์ประกอบของปัจจยัการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองท่ีมีค่าความแปรปรวนหรือ
ค่าไอเกน (eigen value) 1 ข้ึนไป ไดจ้  านวนองคป์ระกอบ (component) ทั้งส้ิน 17  องคป์ระกอบ 
น าไปหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal rotation) ดว้ยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax method) และการ
เลือกตวับ่งช้ีจากจ านวนตวัแปรในแต่ละตวับ่งช้ีท่ีตอ้งมีตวัแปรบรรยายตวับ่งช้ีนั้น ๆ ตั้งแต่ 3 ตวั
แปรข้ึนไป ใชเ้กณฑ์การคดัเลือกตวัแปรท่ีมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ  (factor loading) เท่ากบั 0.50 
ข้ึนไป ซ่ึงพบวา่ ได ้7 องคป์ระกอบ ประกอบดว้ยตวัแปรจ านวน 49  ตวัแปรโดยองคป์ระกอบท่ี 1 มี
ตวัแปรบรรยายจ านวน 16 ตวัแปร องค์ประกอบท่ี 2 มีตวัแปรบรรยายจ านวน 8 ตวัแปร 
องคป์ระกอบท่ี 3 มีตวัแปรบรรยายจ านวน 5 ตวัแปร องคป์ระกอบท่ี 4   มีตวัแปรบรรยายจ านวน   7  
ตวัแปร องคป์ระกอบท่ี 5   มีตวัแปรบรรยายจ านวน 5  ตวัแปร องคป์ระกอบท่ี 6 มีตวัแปรบรรยายจ านวน 
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5  ตวัแปร องค์ประกอบท่ี 7 มีตวัแปรบรรยายจ านวน 3  ตวัแปร น าผลการการวิเคราะห์ตั้งช่ือ
องคป์ระกอบใหม่ให้สอดคลอ้งกบัโครงสร้างองค์ประกอบ คือ  1)  มีความเสมอภาคและเท่าเทียม
กนั 2)  มีความเขา้ใจต่อสังคมต่างวฒันธรรม 3) มีความซ่ือสัตยแ์ละรับผิดชอบ 4)  มีใจเป็นธรรม 5) 
มีทศันคติในเชิงบวก 6) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์7) มีจิตสาธารณะ    
 ขั้นท่ี 3 หาแนวปฏิบติัในการบริหารจดัการเพื่อสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของ
ผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล โดยท าการสัมภาษณ์ ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน  9  คน และสรุป
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ และขอ้คน้พบการวเิคราะห์ขอ้มูลในแต่ละประเด็นโดยใชก้ารวิเคราะห์
เน้ือหา (Content analysis) น ามาสรุปแนวปฏิบตัิของแต่ละองค์ประกอบ ก าหนดจ านวนแนว
ปฏิบติัในแต่ละรายการไวที้่ 3 แนวปฏิบติั  
 
สรุปผลการวจัิย 
 การวิจยัเร่ือง “การบริหารจดัการเพื่อสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนใน
สถานศึกษาสังกดัเทศบาล” สรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. องค์ประกอบของปัจจัยการสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองของผู ้เรียนใน
สถานศึกษาสังกดัเทศบาลเมือง รวมทั้งส้ิน 7 องคป์ระกอบ คือ 1) มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั 
2)  มีความเขา้ใจต่อสังคมต่างวฒันธรรม 3) มีความซ่ือสัตยแ์ละรับผิดชอบ  4) มีใจเป็นธรรม 5) มี
ทศันคติในเชิงบวก  6) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์7) มีจิตสาธารณะ ซ่ึงมีตวัแปรรวม
ทั้งส้ิน 49  ตวัแปร 
 2. แนวปฏิบติัในการบริหารจดัการปัจจยัการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของ
ผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลเมือง มีจ านวนทั้งหมด 147 แนวทางการปฏิบติั โดยแบ่งเป็นแต่
ละองคป์ระกอบคือ 1)  มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั โดยมีประเด็นองคป์ระกอบของปัจจยัการ
สร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง ดงัน้ี การอยูอ่ยา่งมีสันติ มีความเท่าทียมกนัไดรั้บสิทธ์ิพื้นฐาน
ตามหลกัสิทธิมนุษยชน, น าหลกัการของประชาธิปไตยมาใชใ้นวิถีการด ารงชีวิตประจ าวนั,ใชสิ้ทธิ
ของตนเองลงคะแนนเสียงเลือกตวัแทนเพื่อท าหนา้ท่ีแทนตนในการปกครองแต่ละระดบั,ปฏิบติัตน
ให้เป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย  โดยยึดมัน่ในคุณธรรมจริยธรรมของศาสนา, ตระหนักถึง
บทบาทหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติั และมุ่งมัน่เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ, มีจิตใจ
ท่ีเปิดกวา้ง ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างระหวา่งบุคคล, รู้สึกส านึกในคุณ ดว้ยแสดงความเคารพ 
นบัถือ เช่ือฟัง และช่วยเหลือในกิจการงานต่างๆ ดว้ยความเต็มใจ,ไดรั้บความร่วมมือและการการ
ยอมรับจากบุคคลอ่ืนเพื่อใหส้ามารถท างานใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว,้ ปฏิบติัตามบทบาททางสังคม
ท่ีตนด ารงอยู่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และไดป้ระสิทธิผลทั้งในส่วนตนและสังคม, แสดง
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ความตั้งใจท่ีแทจ้ริง ท่ีจะรับฟัง และเขา้ใจผูพู้ด, ให้ความส าคญักบัความเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั, 
สามารถส่ือสารและแสดงถึงลักษณะของส่ิงๆ หน่ึงท่ีให้ผูอ่ื้นเข้าใจได้โดยง่ายและมีความเป็น
เอกภาพ เอกลกัษณ์ในตวัของมนัเอง, ให้ความเคารพ นอบน้อม เช่ือฟังและปฏิบติัตามค าสั่งสอน
ของบิดามารดา, มีความรู้ความเขา้ใจกติกาและกฎเกณฑ์ทางสังคม รวมทั้งปฏิบติัตามครรลองของ
สังคม, สามารถปรับตนเองให้ท างานร่วมกับผูอ่ื้นได้, มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาผูมี้
อุปการะคุณมีแนวทางการปฏิบติัจ านวน 48 แนวทาง 2)  มีความเขา้ใจต่อสังคมต่างวฒันธรรมโดยมี
ประเด็นองค์ประกอบของปัจจยัการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง ดงัน้ี พูดแสดงความรู้สึก 
ความเห็นของตนต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง จากการอ่าน การดู การฟัง ไดอ้ย่างมีเหตุมีผล, สามารถตั้ง
ค  าถามท่ีส่งเสริมใหผู้ต้อบใชค้วามคิด น าความรู้และประสบการณ์เดิมมาเป็นพื้นฐานสรุปหาค าตอบ
ได้, สนใจข่าวสารและกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน, เข้าใจถึงความแตกต่างกันระหว่าง
วฒันธรรมทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัทัว่โลก, ปฏิบติังานส าเร็จทนัเวลาและทนัต่อเหตุการณ์ 
ภายใต้สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา, ยอมรับส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริง สามารถ
แยกแยะอุปสรรคทั้ งหลายด้วยทัศนะเชิงบวก, สามารถประยุกต์ความรู้ท่ีมี น ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้, สามารถใชเ้คร่ืองมือส่ือสารและเทคโนโลยีใหม่ๆไดเ้ป็นอย่างดี มีแนวทางการ
ปฏิบติัจ านวน 24  แนวทาง 3) มีความซ่ือสัตยแ์ละรับผิดชอบโดยมีประเด็นองคป์ระกอบของปัจจยั
การสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง ดงัน้ี มีความจริงใจ ตรงไปตรงมา ประพฤติตนงดเวน้การ
โกหก การคดโกง หรือการลกัขโมย, มีความส านึกรับผิดชอบ ต่อภารกิจหนา้ท่ีท่ีตนจะตอ้งกระท า
ให้แลว้เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด, มีความซ่ือสัตยต่์อตนเอง ความซ่ือสัตยต่์อครอบครัว ความซ่ือสัตย์
ต่อหน้าท่ี ความซ่ือสัตยต่์อมิตร และความซ่ือสัตยต่์อประเทศชาติ, มีความตรงต่อเวลาในการท า
กิจกรรมต่างๆ ทุกๆเร่ือง นบัตั้งแต่เร่ืองกิจวตัรประจ าวนัของตนเอง, ปฏิบติัต่อกนัระหวา่งบุคคลต่อ
บุคคลดว้ยความเคารพต่อสิทธิและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์มีแนวทางการปฏิบติัจ านวน 15 แนวทาง 
4)  มีใจเป็นธรรม  โดยมีประเด็นองคป์ระกอบของปัจจยัการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง 
ดงัน้ี มีความตั้งใจและเต็มใจท่ีจะแกปั้ญหาความขดัแยง้ใดๆดว้ยสันติวิธี, สามารถมองปัญหาไดใ้น
ฐานะสมาชิกของสังคมโลกาภิวฒัน์ได,้ สามารถการแกปั้ญหาท่ีตอ้งเผชิญในชีวิตประจ าวนั เพื่อให้
อยู่รอดปลอดภยั อย่างมีเหตุมีผลและสร้างสรรค์, มีความจริงใจในการให้ความช่วยเหลืองาน 
ประนีประนอมรวมทั้งการให้ขอ้มูลท่ีชัดเจนต่อบุคคลท่ีท างานร่วมกนั, เป็นผูมี้ความเท่ียงธรรม 
ชอบธรรม มีเหตุผลและมีความรู้สึกผิดชอบ ปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนอย่างเท่าเทียมกัน, รู้บทบาท
สถานภาพท่ีตนควรปฏิบติัในการงานและงานท่ีตอ้งกระท าวา่ตอ้งปฏิบติัอยา่งไรกลุ่มคนหรือสังคม
ท่ีตนอาศยัอยู่, สามารถพิจารณาไดว้า่เร่ืองใดควรเช่ือไม่ควรเช่ือ และส่ิงใดควรท าหรือไม่ควรท า มี
แนวทางการปฏิบติัจ านวน 21 แนวทาง 5) มีทศันคติในเชิงบวก  โดยมีประเด็นองค์ประกอบของ
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ปัจจยัการสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมือง ดังน้ี สามารถถ่ายทอด หรือแลกเปล่ียนความคิด 
ข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือความรู้สึกให้ผูอ่ื้น ได้เข้าใจความหมายตามเจตนาท่ีต้องการ , เป็นผูท่ี้มี
ความรู้สึก ความคิดหรือความเช่ือ ท่ีจะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมตอบสนองของบุคคลในเชิงบวก, รู้
ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีมนุษยทุ์กคนไดรั้บอยา่งเสมอภาคกนั สามารถด ารงชีวิตไดอ้ยา่งสันติสุข, เป็นผู ้
ท่ีคิดถึงแต่ส่ิงท่ีดีและน่าร่ืนรมย์ จิตใจท่ีเป็นเชิงบวก คิดถึงแต่ความสุข ความยินดี ต่อทุกๆ
สถานการณ์, มีทกัษะในการด ารงชีวิตท่ีดี สามารถอยู่ในสังคมและเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวทางการปฏิบติัจ านวน 15แนวทาง 6) มีความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย์ โดยมีประเด็นองค์ประกอบของปัจจยัการสร้างคุณลักษณะความเป็น
พลเมือง ดัง น้ี   มีความรู้   ความเข้าใจอันดีเ ก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์,  แสดงความ
จงรักภักดี  เ ทิดทูนพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจ,  รักษาและส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข, ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนาท่ีตนนบัถือ, ร่วมกนั
ประกอบความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  โดยเฉพาะในวนัส าคญัเก่ียวกบัพระมหากษตัริย ์มี
แนวทางการปฏิบติัจ านวน 15 แนวทาง     7)  มีจิตสาธารณะ  โดยมีประเด็นองคป์ระกอบของปัจจยั
การสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง ดงัน้ี มีน ้ าใจไมตรี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่เก้ือกูล เอ้ืออาทรกนัโดย
ไม่หวงัผลตอบแทน, มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือชุมชน, มีความคิด 
ความรู้สึก และความเช่ือท่ีดี แสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อบุคคล ตามสถานการณ์ต่างๆได้ดี มี
แนวทางการปฏิบติัจ านวน 9  แนวทาง 
 
อภิปรายผลการวจัิย 

การวิจยัในคร้ังน้ีมีประเด็นท่ีคน้พบเก่ียวกบัปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของ
ผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลและแนวปฏิบติัในการบริหารจดัการเพื่อสร้างคุณลกัษณะความ
เป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล สามารถอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการ
วจิยัเพื่อความชดัเจนและน าผลการวจิยัไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ดงัน้ี 

1. ปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล 
 1.1 ปัจจยัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล 

ประกอบไปดว้ย 1) มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั 2)  มีความเขา้ใจต่อสังคมต่างวฒันธรรม 3) มี
ความซ่ือสัตยแ์ละรับผิดชอบ 4) มีใจเป็นธรรม 5) มีทศันคติในเชิงบวก 6) มีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์ 7) มีจิตสาธารณะ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่แต่ละปัจจยัลว้นแลว้แต่มีความส าคญั เช่ือมโยง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของอานนัท ์ ปันยารชุน มีความเห็นวา่
วธีิการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองควรมีลกัษณะเป็นการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังความรู้ ความเขา้ใจ
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ดา้นสิทธิหนา้ท่ีพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยท่ีเหมาะสมกบัวยั โดยใหเ้ด็กฝึกฝนและฝึกปฏิบติั 
เรียนรู้จากตวัอยา่งท่ีดี เช่น รู้จกัเคารพในสิทธิหนา้ท่ีของตนเองและผูอ่ื้น มีความรับผิดชอบ เคารพ
และปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบของสังคมและเรียนรู้ท่ีจะเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงจะ
ท าให้ผูเ้รียนเกิดความส านึกในสิทธิหน้าท่ี รู้จกัความเป็นประชาธิปไตยและพฒันาบุคลิกภาพ
ประชาธิปไตยของตนเองและส่วนรวม และสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ Professor Bernard 
Brick ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของค าวา่ พลเมืองท่ีดีโดยเนน้ความส าคญัท่ีประชาธิปไตยยุคใหม่ ซ่ึงจะ
ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ 1. ตอ้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ศีลธรรม 2. ตอ้งมีส่วนร่วมกบักิจกรรมของชุมชน 3. ตอ้งมีความรู้ในเร่ืองการเมือง  จุดมุ่งหมายของ
การเรียนรู้เพื่อการเป็นพลเมืองไวว้า่ เพื่อความมัน่คง และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ และค่านิยมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการส่งเสริมให้ตระหนกัถึงสิทธิ หนา้ท่ี 
และความรับผิดชอบ ซ่ึงจ าเป็นต่อการพฒันาของนักเรียนให้เป็นพลเมืองในลักษณะมีความ
กระตือรือร้น (Active Citizen) และในการสร้างค่านิยมให้เกิดข้ึนในตวัของนกัเรียนแต่ละคน 
โรงเรียนและสังคมตอ้งเขา้มามีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและชุมชนใกลโ้รงเรียน และ
สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ Citizenship ให้ความเห็นท่ีสนบัสนุนแนวคิดดงักล่าวโดยเห็นว่า
องค์ประกอบท่ีส าคญัของการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองท่ีดีตอ้งมี  4 ประการส าคญั ดงัน้ี 1.
ความคิดรวบยอด 2. ค่านิยมและแนวทางปฏิบติั 3.ทกัษะและความสามารถ 4.ความรู้และความ
เขา้ใจ  และสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ HKEID ไดใ้ห้ขอ้สรุปวา่พลเมืองท่ีเหมาะกบัสังคมใน
ศตวรรษท่ี 21 ควรมีลกัษณะดงัน้ี 1.มีความสามารถท่ีมองปัญหาและแกปั้ญหาไดใ้นฐานะของคนใน
สังคมโลกาภิวฒัน์  2. มีความสามารถท่ีจะท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และมีความรับผิดชอบหนา้ท่ีและ
บทบาทของตนเอง 3. มีความสามารถท่ีจะเขา้ใจ ยอมรับ และอดทนต่อความแตกต่างทางวฒันธรรม 
4. มีความสามารถท่ีคิดในลกัษณะวิพากษ์วิจารณ์ (critical way) และคิดอย่างเป็นระบบ 5. มี
เจตนารมณ์ท่ีจะแกปั้ญหาความขดัแยง้ใดๆดว้ยสันติวธีิ 6. มีเจตนารมณ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและ
อุปนิสัยการบริโภคให้เอ้ือต่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 7. มีความสามารถท่ีจะรับรู้และปกป้องสิทธิ
ของมนุษยชาติ สิทธิสตรีและสิทธิของชนกลุ่มนอ้ย  8. มีเจตนารมณ์และสามารถเขา้ร่วมกิจกรรม
ทางการเมืองทั้งในระดบัชุมชน ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ 

        1.2  ปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล
เมืองส่วนใหญ่จะมีความเก่ียวขอ้งและเช่ือมโยงกบัเร่ืองของคุณธรรม ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะวา่คุณธรรม
จริยธรรมนบัไดว้า่เป็นพื้นฐานท่ีส าคญัของคนทุกคนและทุกวชิาชีพ หากบุคคลใดหรือวิชาชีพใดไม่
มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลกัยดึเบ้ืองตน้แลว้ก็ยากท่ีจะกา้วไปสู่ความส าเร็จแห่งตนและแห่งวิชาชีพ
นั้นๆ ท่ียิ่งกว่านั้นก็คือการขาดคุณธรรมจริยธรรมทั้งในส่วนบุคคลและในวิชาชีพ อาจมีผลร้ายต่อ
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ตนเอง สังคมและวงการวิชาชีพในอนาคตไดอี้กดว้ย  สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของระเมธีธรรมาภรณ์ 
ประยรู ธมมจิตโต กล่าววา่ คุณธรรมคือคุณสมบติัท่ีดีของจิตใจ ถา้ปลูกฝังเร่ืองคุณธรรมไดจ้ะเป็น
พื้นฐานในการด าเนินชีวิตในด้านอ่ืนๆให้ดีต่อไปโดย และยงัสอดคล้องกบัแนวความคิดของ
Professor Bernard Crick ได้ให้ค  าจ  ากัดความของค าว่าพลเมืองท่ีดีโดยเน้นความส าคญัท่ี
ประชาธิปไตยยุคใหม่ ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ 1. ตอ้งมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและศีลธรรม 2. ตอ้งมีส่วนร่วมกบักิจกรรมของชุมชน และ 3. ตอ้งมีความรู้ใน
เร่ืองการเมือง 

2. แนวปฏิบติัในการบริหารจดัการเพื่อสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน
ในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล 

 2.1  แนวปฏิบติัในการบริหารจดัการเพื่อสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของ
ผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลส่วนใหญ่มีจุดเน้นในเร่ืองของการสร้างความตระหนกั สร้าง
จิตส านึกให้ผูเ้รียนรู้บทบาทและหน้าท่ีของตวัเองและปฏิบติัหนา้ท่ีให้ดีท่ีสุด เพราะผูเ้รียนถือไดว้่า
เป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ เป็นบุคคลท่ีมีความส าคญั การขบัเคล่ือนการสร้างคุณลกัษณะความ
เป็นพลเมืองจะมีประสิทธิภาพไดดี้ท่ีสุดตอ้งเร่ิมตน้ตั้งแต่การสร้างความตระหนกัและแรงจูงใจของ
ผูเ้รียนให้เห็นความส าคัญก่อนเป็นล าดับแรก ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 9 ท่านซ่ึงมีความเห็นตรงกนัว่าการสร้างความเขา้ใจ แรงจูงใจ แรงบนัดาลใจให้
นักเรียนเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัอนัจะน าไปสู่พฒันาตนเองต่อไป นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับ
แนวความคิดของอนุสรณ์ กาลดิษฐ์ กล่าวถึงความตระหนกัวา่ หมายถึง ความส านึกซ่ึงบุคคลเคยมี
การรับรู้หรือเคยมีความรู้มาก่อน เม่ือมีส่ิงเร้ามากระตุน้จึงเกิดความส านึกหรือความตระหนักข้ึน 
ความตระหนกัมีความหมายเหมือนกบัความส านึกเป็นสภาวะทางจิตใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึก 
ความคิด ความปรารถนาต่าง ๆ อนัเกิดจากความรู้และความส านึกต่างๆ มาแลว้ โดยมีการประเมิน
ค่าและตระหนักถึงความส าคญัของตนท่ีมีต่อส่ิงนั้น และยงัสอดคล้องกบัแนวคิดของ ทนงศกัด์ิ
ประสบกิตติคุณ ไดส้รุปเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตระหนกั ไวว้า่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตระหนกั
คือ 1. ประสบการณ์ท่ีมีต่อการรับรู้ 2. ความเคยชินต่อสภาพแวดลอ้ม จะมีผลท าให้บุคคลตระหนกั
หรือไม่ตระหนกัต่อส่ิงท่ี เกิดข้ึน 3. การเอาใจใส่และการใหคุ้ณค่า ถา้มนุษยใ์ส่ใจในเร่ืองใดมากก็จะ
มีความตระหนกัใน เร่ืองนั้นมากข้ึน 4. ลกัษณะและรูปแบบของส่ิงเร้า ถา้ส่ิงเร้านั้นสามารถท าให้ผู ้
พบเห็นเกิดความสนใจยอ่มท าให้ผูพ้บเห็นเกิดการรับรู้และการตระหนกัมากข้ึน 5.ระยะเวลาและ
ความถ่ีในการรับรู้ถ้ามนุษย์ได้รับการรับรู้บ่อยคร้ังหรือนานเท่าไรจะท าให้มีโอกาสเกิดความ
ตระหนกัมากข้ึนเท่านั้น 
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                      2.2  จากผลการสัมภาษณ์และการศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ ผูบ้ริหาร
เป็นบุคคลส าคญัท่ีจะช่วยขบัเคล่ือนให้แนวปฏิบติัในการบริหารจดัการปัจจยัการสร้างคุณลกัษณะ
ความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลประสบความส าเร็จ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่
ผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบาย การวางแผนการด าเนินงาน ตลอดจน
ผูส้นบัสนุนปัจจยัต่างๆเพื่อใหง้านบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ และอาจกล่าวไดว้า่ผูบ้ริหารคือแกน
หลกัของโรงเรียน ในการน าพากิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ หาก
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความรู้ความเขา้ใจและมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม  ก็สามารถส่งเสริมให้เกิด
ประสิทธิภาพได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของสมพงศ์  เกษมสิน(2526 : 4) ท่ีกล่าวไวว้า่การ
บริหารมีความส าคญัและเติบโตมาพร้อมกบัการด ารงชีพของมนุษย ์และช่วยให้มนุษยด์ ารงชีพอยู่
ร่วมกนัไดอ้ยา่งสงบสุข จ านวน ประชากรท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วส่งผลใหอ้งคก์รต่างๆ ตอ้งขยายงาน
ดา้นการบริหารให้กวา้งขวาง ยิ่งข้ึน อีกทั้งเป็นเคร่ืองบ่งช้ีให้ทราบถึงความเจริญกา้วหนา้ของสังคม
และวิทยาการ (Technology) ในดา้นต่างๆ ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว และการบริหาร
ยงัเป็นวธีิการท่ีส าคญัท่ีจะน า สังคมไปลู่ความเจริญกา้วหนา้ และจะช่วยช้ีให้ทราบถึงแนวโนม้ของ
ความเจริญ และความเส่ือม ในอนาคต ความส าเร็จของการบริหารจึงข้ึนอยู่กบัปัจจยัแวดลอ้มทาง
สังคมและวฒันธรรมทาง การเมือง (Political Sociocultural Factor Environment) รวมทั้งการมี
ลกัษณะตอ้งใชก้ารวนิิจฉยัสังการ เป็นเคร่ืองมือแสดงให้ทราบถึงความสามารถของนกับริหาร และ
ความเจริญเติบโตของการบริหาร ดงัจะเห็นไดว้า่ ชีวิตประจ าวนัของมนุษยแ์มแ้ต่ในครอบครัวหรือ
ในองค์การ ย่อมมีส่วนเก่ียวพนักนั การบริหารอยู่เสมอ ดงันั้นการบริหารจึงมีความจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีพอย่างชาญฉลาด นอกจากน้ีปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารและจดั
การศึกษาของ ผูบ้ริหารสถานศึกษาตน้แบบคือ ศกัยภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษา จะตอ้งเป็นผูมี้
ความรู้เร่ืองปฏิรูปการศึกษา มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีภาวะผูน้ า โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความเป็นผูน้ าทาง
วิชาการ  ในเ ร่ืองหลัก สูตรสถานศึกษาและการจัดการ เ รียน รู้ ท่ี เน้นผู ้เ รี ยนเ ป็นส าคัญ  
มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั มีมนุษยสัมพนัธ์กบัทุกคน เป็นนกัประสานงานท่ีดี บริหารงาน
แบบมีส่วนร่วม มีความรู้เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศและการครองตนท่ีดี มีความช่ือสัตย ์และ
โปร่งใสและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเชาวลิต สุไลมานให้ขอ้เสนอในงานวิจยัเก่ียวกบัลกัษณะท่ี
พึงปรารถนาของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีเหมาะกบัการเรียนการสอนเพื่อความเป็นพลเมืองดีวา่ ผูบ้ริหาร
ตอ้งสนบัสนุนครูให้ท ากิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริม ค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการให้กวา้งขวาง
ข้ึน,พฒันาค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการให้ปรากฏอยูใ่นโรงเรียนในรูปแบบต่างๆ, ค่านิยมพื้นฐาน 5 
ประการของคนไทยซ่ึงเคยเป็นประเด็นส าคญัท่ีกระทรวงศึกษาธิการเคยรณรงค์อยู่ในโรงเรียนทัว่
ประเทศ มีใจความส าคญัคือใหน้กัเรียนเป็นผูท่ี้มีความซ่ือสัตย ์ขยนั ประหยดั อดทน และอดกลั้นต่อ
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ส่ิงเยา้ยวน นอกจากน้ีส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ไดก้ล่าวไวว้่าผูบ้ริหารท่ีเหมาะแก่
การพฒันาผูเ้รียนเพื่อความเป็นพลเมืองจะตอ้งมีความสามารถในการบริหารจดัการท่ีส่งเสริมการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ตามแนวพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาควรส่งเสริม
ความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบักรรมการสถานศึกษาและชุมชนในการพฒันาการศึกษาและมี
บทบาทในการส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้  มีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และความ
ปลอดภยัของผูเ้รียน ส่งเสริมและพฒันาครูอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้ครูมีประสิทธิภาพในการจดัการ
เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ คิดวิเคราะห์ และสร้าง
องค์ความรู้เพื่อพฒันาการเรียนการสอน จดัให้มีหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน มีส่ือ
การเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้งน้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีภาวะผูน้ าในลกัษณะเป็นผูน้ า
ทางวิชาการ เป็นผู ้อ  านวยความสะดวกแก่บุคลากรในโรงเรียนและผู ้เรียน  ส่งเสริมการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้ และท่ีส าคญัอีกดา้นของการ
เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีดีคือลกัษณะประจ าตน หรือท่ีเรียกกนัวา่การครองตน คือการมีคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นท่ียอมรับของสังคม โดยพิจารณาจากการอุทิศตนให้กบัการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 
มีความเมตตากรุณา มีความรับผิดชอบ ยุติธรรม ซ่ือสัตย ์สุจริตไดรั้บความศรัทธาและยอมรับดา้น
คุณธรรมจริยธรรมจากนกัเรียน ครู เพื่อนผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้งัคบับญัชา กรรมการสถานศึกษา 
ผูป้กครอง ชุมชนและสังคม 

 2.3 จากผลการสัมภาษณ์และการศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า ครูเป็น
บุคคลส าคญัท่ีจะช่วยขบัเคล่ือนใหแ้นวปฏิบติัในการบริหารจดัการปัจจยัการสร้างคุณลกัษณะความ
เป็นพลเมืองของผูเ้รียนครูผูส้อน คือกลไกส าคญัในการสร้างให้เยาวชนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 
เน่ืองจากครูคือผูท่ี้ตอ้งอยูใ่กลชิ้ดกบันกัเรียนอยูต่ลอดเวลาของการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
ถึงแมจ้ะถือกนัวา่ยคุปัจจุบนัคือยคุของเทคโนโลยีส่ือสาร ซ่ึงมีความพยายามน าเทคโนโลยีสมยัใหม่
มาใชใ้นการเรียนการสอน และส่งเสริมให้เกิดการเรียนท่ีเนน้กิจกรรม เนน้กระบวนการเรียนรู้แต่
ครูผูส้อนก็ยงัคงมีความส าคญัส าหรับนกัเรียนในฐานะท่ีพึ่งทางด้านภูมิรู้และภูมิธรรม แมว้่าครู
อาจจะไม่ไดรั้บการกล่าวถึงในฐานะปูชนียบุคคลคือบุคคลท่ีควรบูชาเช่นแต่เดิม แต่ในฐานะของผู ้
อ  านวยความสะดวกแก่การเรียนการสอนของนกัเรียน หรือกลัยาณมิตรของศิษยแ์ต่ครูก็ยงัตอ้งเป็นผู ้
ยกระดบัจิตวญิญาณหรือผูน้ าทางวญิญาณของศิษยต์ามแนวคิดของท่านพุทธทาสภิกขุอยูต่ลอดไปมี
ขอ้เสนออยูจ่  านวนมากเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูส าหรับการท าหนา้ท่ีพฒันาศิษยใ์ห้
เป็นคนดีของสังคม สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของส านกังานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ 
เห็นว่าลกัษณะของครูท่ีเหมาะกบัการสอนให้ผูเ้รียนมีทกัษะของความเป็นพลเมืองดี ดงัน้ี คือ 1.
มองเห็นภาพของงานตลอดแนว ไดแ้ก่ 1.1 รู้ขั้นตอนของการท างาน 1.2 รู้ลกัษณะของงาน (ยาก 
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หรือง่าย) 1.3จดันักเรียนให้เหมาะสมกบังาน 2. รู้จุดประสงค์ของงานว่าท าเพื่ออะไร 3. มี
ความสามารถกระตุน้และเสริมแรง ไดแ้ก่ 3.1 รู้วิธีและสามารถเร้าความสนใจ กระตุน้เสริมแรงให้
นกัเรียนแสดงความคิดเห็นและเสนอผลงาน 3.2 เสริมแรงทนัทีท่ีนกัเรียนตอบถูก 4.มีความสามารถ
ในการประเมิน ตรวจสอบ รายงานผลและน าไปใช้ไดแ้ก่ 4.1รู้วิธีประเมิน วิธีตรวจสอบผลงาน  
4.2  สร้างหรือเลือกเกณฑ์ประเมินท่ีเหมาะสม  5.รู้พื้นฐานและความสามารถของนักเรียนเป็น
รายบุคคล ไดแ้ก่ 5.1 รู้ความสามารถ ความถนดัของนกัเรียน 5.2 รู้จกัเด็ก (จุดเด่น จุดดอ้ย) 6.มี
ความสามารถในการจดัประสบการณ์ ในการท างานกลุ่มให้นกัเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม ไดแ้ก่  6.1 
กระตุน้ให้นกัเรียนท ากิจกรรมกลุ่ม ตามบทบาทหน้าท่ี 6.2  วางแผนจดัประสบการณ์ไดอ้ย่าง
เหมาะสม 7. มีความสามารถในการเลือกสถานการณ์ออกแบบบนัทึก การจดัท าขอ้มูลและน าผลไป
ใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 8. มีความสามารถในการส่ือสารความหมายและการใชค้  าถามกระตุน้ช้ีแนะได้
อยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 
     2.4  แนวปฏิบติัในการบริหารจดัการเพื่อสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของ
ผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลหลายแนวทางจะมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง สามารถ
เขา้ถึงความรู้และขอ้มูลต่างๆไดด้ว้ยตนเอง ตลอดจนเป็นการเรียนรู้ผา่นสถานการณ์จริง สอดคลอ้ง
กบัแนวความคิดของส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเดิม เสนอหลกัการการจดั
กิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมเพิ่มพูน ความเป็นพลเมืองท่ีดีดงัน้ีคือ 1. ออกแบบพฤติกรรม
การเรียนรู้ให้นกัเรียนศึกษาและปฏิบติั แลว้นกัเรียนสรุปความรู้เองโดยครูคอยช่วยกระตุน้ หรือ
ช้ีแนะ 2. เลือกกิจกรรม วธีิการ ความซบัซอ้นของเร่ืองให้เหมาะสมกบันกัเรียน 3. กิจกรรมท่ีจดัเพื่อ
พฒันาทกัษะทางสังคมขั้นแรกควรเนน้การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนในชั้นสูงข้ึนควรให้กิจกรรมท่ีมี
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า 4. มองภาพของงานให้ตลอดแนวโดยรู้ลกัษณะงานของ
เป็นขั้นเป็นตอนชดัเจน 5. ใชเ้ทคนิคหลายแบบเพื่อเร้าความสนใจนกัเรียนอยูต่ลอดเวลา 6. จดั
กิจกรรมท่ีเนน้สาระส าคญัต่อเน่ือง ไม่กระโดดขา้มไปขา้มมา 7. การจดักิจกรรมการเรียนการสอน
สามารถจดัอยา่งบูรณาการไดทุ้กกลุ่มประสบการณ์ และสอดคลอ้งกบัโครงการการศึกษาศกัยภาพ
ของเด็กไทย กองวิจยัการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดร้วบรวมรูปแบบการพฒันาศกัยภาพของ
เด็กไทย ในดา้นคุณธรรมจริยธรรมไวจ้  านวนหน่ึง ไดแ้ก่ การสอนท่ีใชก้ระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์
กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ การใช้กรณีตวัอย่าง การใช้สถานการณ์จ าลองการใชข้่าวและ
เหตุการณ์ประจ าวนั การใชส่ื้อของจริง ของจ าลอง และส่ือสมยัใหม่ การใชเ้พลง การวาดภาพ การ
เล่านิทาน นอกจากน้ีกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพฒันาความเป็นพลเมืองมีหลายวิธี โดยอาจ
แบ่งเป็นกลุ่มไดด้งัน้ีตามลกัษณะเด่นของการสอนนั้น ไดแ้ก่  1. การใชกิ้จกรรมกลุ่ม หรือการเรียน
แบบร่วมแรงร่วมใจ  2. การเรียนโดยการใชส่ื้อการสอน เช่น การใชข้่าว ใชข้องจ าลอง และส่ือ
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สมยัใหม่อ่ืน 3.การใหน้กัเรียนกระท ากิจกรรมเช่นการวาดภาพ การเล่านิทาน 4. การกระท ากิจกรรม
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม ซ่ึงกระบวนการเรียนการเพื่อการ
พฒันาความเป็นพลเมืองมีหลากหลายวิธี แต่ละวิธีนั้นสามารถช่วยยกระดบัความรู้ ทศันคติและ
ความตั้งใจท่ีจะกระท ากิจกรรมตามหนา้ท่ีของความเป็นพลเมืองของเยาวชนได ้ขอเพียงแต่ครูตอ้งรู้
และตอ้งเขา้ใจการใชว้ธีิการต่างๆอยา่งเหมาะสม โดยหลีกเล่ียงการสอนดว้ยวธีิใดวิธีหน่ึงดว้ยเวลาท่ี
ยาวนาน หากจะกล่าวแบบก าป้ันทุบดินตามยุคสมัยก็คือ ควรใช้การสอนแบบใช้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลางนัน่กลาง แต่อยา่งไรก็ตาม การสอนดว้ยวิธีอ่ืนในลกัษณะเนน้ความส าคญัของครูก็ยงัเป็น
ส่ิงท่ีไม่อาจทิ้งไปได ้ทั้งน้ีเน่ืองจากการปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีทศันคติท่ีดีต่อสังคม มีทศันะคติท่ีดีต่อ
การกระท าความดี  การไดรั้บค าสอนจากตน้แบบท่ีดีมีคุณธรรมก็เป็นเร่ืองจ าเป็นเช่นเดียวกนั หาก
พิจารณาในเชิงดชันีบ่งช้ีการเรียนการสอนท่ีเหมาะกบัการพฒันาความเป็นพลเมืองไดแ้ก่ หลกัของ
บรรยากาศท่ีเปิดกวา้ง  หลกัของการมีส่วนร่วมจากคณาจารย ์นักเรียน และชุมชน  หลกัการท า
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อทอ้งถ่ินและชุมชน  หลกัการเรียนและจดัหลกัสูตรแบบขา้มรายวิชา ขา้
กิจกรรม  และหลกัการเรียนรู้จากภูมิปัญหาทอ้งถ่ินและเหตุการณ์จริงในสังคม 

 
ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 

ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อน าผลการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ในการ
บริหารจดัการเพื่อสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล  ดงัน้ี  

1.  สถานศึกษาควรก าหนดวสิัยทศัน์และยทุธศาสตร์ในการด าเนินงานพฒันาความเป็น
พลเมืองดีตามคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนโดยจดัให้เป็นสาระส าคญัเพื่อพฒันาคุณภาพ
ของผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล  

2.  สถานศึกษาควรมีการท าแผนยุทธศาสตร์หรือแนวทางปฏิบติัในการพฒันาความ
เป็นพลเมืองดี โดยจดัเป็นรูปแบบการบริหารจดัการของสถานศึกษาและการจดักระบวนการเรียนรู้ 
ก าหนดบทบาทของผูเ้รียนใหส้อดคลอ้งตามปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองอยา่งเหมาะสมและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

3.  สถานศึกษาควรก าหนดจุดมุ่งหมายภารกิจการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและครูผูส้อน
โดยเน้นความตระหนกัและความส าคญัของการเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี
ตามปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง ทั้งน้ีเพราะผูบ้ริหารและครูผูส้อนเป็นตน้แบบของผูเ้รียน 

4.  ผูบ้ริหารควรส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองท่ีเนน้
การปฏิบติัจริงในสังคมภายในและภายนอกสถานศึกษา  
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5. ครูผูส้อนควรมีการประเมินพฤติกรรมความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนอยา่งจริงจงัและ
ต่อเน่ือง 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
จากผลการวจิยัท าใหไ้ดส้ารสนเทศในการวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
1.  ศึกษาเปรียบเทียบคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดั

เทศบาลในแต่ละระดบัชั้นเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสูตร 
2.  วิจยัพฤติกรรมความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนเพื่อให้มีขอ้มูลเฉพาะบริบทตรงตาม

ธรรมชาติของผูเ้รียน ท าใหส้ามารถพฒันาความเป็นพลเมืองไดต้รงตามปัจจยัคุณลกัษณะความเป็น
พลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล 

3. พฒันาแบบวดั แบบประเมินพฤติกรรม ตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวความเป็นพลเมืองตามปัจจยั
คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน 

4.  ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณลักษณะความเป็นพลเมืองของผู ้เรียนใน
สถานศึกษา 
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ภาคผนวก ก  
ผู้เช่ียวชาญสัมภาษณ์เกีย่วกบัปัจจัยคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง 

ของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

184 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญผู้เช่ียวชาญสัมภาษณ์เกีย่วกบัปัจจัยคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง 
ของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลเมือง 

 
ล าดับ           ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/สังกดั 

1. รศ.ดร.ศกัด์ิชยั  นิรัญทวี รองคณบดีฝ่ายวชิาการและกิจการนิสิต
วทิยาลยัการจดัการมหาวทิยาลยัพะเยา 
 

2. ดร.วทิยา  ศรีชมพู ผูอ้  านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั 
 

3. ดร.ธนะสิทธ์ิ  ศิริวรธรรม ผูอ้  านวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี 
 

4. ดร.เฉลียว  ยาจนัทร์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนบางบวัทอง 
 

5. ดร. ด ารงค ์ศรีอร่าม 
 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนมธัยมวดัเขาสุกิม 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
จงัหวดัจนัทบุรี 
 

6. ดร. จนัทนี เจริญศรี อาจารยส์าขาสังคมวทิยา 

คณะสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

7. ดร.บรรเจอดพร  สู่แสนสุข รองผูอ้  านวยการส านกันวตักรรมการจดั
การศึกษา สพฐ. 
 

8. ดร.ถวลิวดี  บุรีกุล ผูอ้  านวยการส านกัวิจยัและพฒันา  
สถาบนัพระปกเกลา้ 
 

9. ดร.กุณฑรี เพช็รทวพีรเดช ครูเช่ียวชาญ โรงเรียนบดินทรเดชา  
อาจารยพ์ิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ราชภฎัราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเคร่ืองมือ 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงของเคร่ืองมือวจัิย 

 
 

ล าดับ          ช่ือ-สกุล                ต าแหน่ง/สังกดั 
 

1 ดร.สมทรง  สิทธิ อาจารยป์ระจ าภาควชิาหลกัสูตรและการสอน 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
 

2 ดร.รัชชยัย ์ ศรสุวรรณ ผูแ้ทน ก.ค.ศ. 
นายก ส.บ.ม.ท 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 
จงัหวดัราชบุรี 
 

3 ดร.อราม  สุวรรณชยัรม ผูอ้  านวยการกองการศึกษา 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา 
 

4 ดร.พร้ิมเพรา  วราพนัธ์ุพิพิธ ผูอ้  านวยการโรงเรียนเทศบาลท่าพระ 
สังกดัเทศบาลต าบลท่าพระ จงัหวดัขอนแก่น 
 

5 ดร.ธเกียรติกมล ทองงอก 
 

ครู วทิยฐานะช านาญการ 
โรงเรียนเทศบาลวารินวชิาชาติ 
สังกดัเทศบาลเมืองวารินช าราบ 
จงัหวดัอุบลราชธานี 
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สรุปค่า  IOC  ของผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน 
เกีย่วกบัตัวแปรปัจจัยคุณลกัษณะความเป็น พลเมืองของผู้เรียน 

ข้อที่ 
ตัวแปรปัจจัยคุณลกัษณะความเป็น

พลเมืองของผู้เรียน 

ผู้เช่ียวชาญคนที ่ ค่าดชันีความ
สอดคล้องของ 

IOC 1 2 3 4 5 

1 
มีน ้าใจไมตรี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่เก้ือกลู เอ้ือ
อาทรกนัโดยไม่หวงัผลตอบแทน  

1 1 1 1 1 1 

2 
มีโอกาสในการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า 
ในส่ิงท่ีมีผลกระทบต่อตนเองหรือชุมชน  

1 1 0 1 1 0.8 

3 
มีโอกาสในการคดัเลือกสภานกัเรียน
และการก าหนดนโยบายทั้งโดยทางตรง
และทางออ้ม 

1 1 0 0 1 0.6 

4 
มีความคิด ความรู้สึก และความเช่ือท่ีดี
และแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อ
บุคคล และสถานการณ์ ต่างๆไดดี้ 

1 1 0 1 1 0.8 

5 
เคารพในสิทธิและการตดัสินใจของผูอ่ื้น
รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

1 1 1 1 1 1 

6 
มีสิทธิและความรับผดิชอบท่ีถูกก าหนด
โดยกฎหมายเขา้ใจบทบาทและหนา้ท่ี
ของตนในสังคม 

1 1 0 0 1 0.6 

7 
มีความสามคัคี ปรองดองในหมู่คณะ 
และภูมิใจ เชิดชูความเป็นไทย 

1 1 0 1 1 0.8 

8 ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนาท่ีตนนบัถือ  1 1 1 1 1 1 
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ข้อที่ 
ตัวแปรปัจจัยคุณลกัษณะความเป็น

พลเมืองของผู้เรียน 

ผู้เช่ียวชาญคนที ่ ค่าดชันีความ
สอดคล้องของ 

IOC 1 2 3 4 5 

9 
มีความรู้  ความเขา้ใจอนัดีเก่ียวกบั
สถาบนัพระมหากษตัริย ์

1 1 1 1 1 1 

10 
รักษาและส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย 
อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

1 1 1 1 1 1 

11 
แสดงความจงรักภกัดี เทิดทูนพระเกียรติ
และเผยแพร่พระกรณียกิจ 

1 1 1 1 1 1 

12 
ร่วมกนัประกอบความดีเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล  โดยเฉพาะในวนัส าคญั
เก่ียวกบัพระมหากษตัริย ์

1 1 1 1 1 1 

13 

รู้บทบาทสถานภาพท่ีตนควรปฏิบติัใน
การงานและงานท่ีตอ้งกระท าวา่ตอ้ง
ปฏิบติัอยา่งไรกลุ่มคนหรือสังคมท่ีตน
อาศยัอยู ่

1 1 0 1 1 0.8 

14 
เป็นผูมี้ความเท่ียงธรรม ชอบธรรม มี
เหตุผลและมีความรู้สึกผดิชอบ ปฏิบติั
ต่อบุคคลอ่ืนอยา่งเท่าเทียมกนั  

1 1 0 1 1 0.8 

15 
สามารถมองปัญหาไดใ้นฐานะสมาชิก
ของสังคมโลกาภิวฒัน์ได ้

1 1 1 1 1 1 

16 
สามารถการแกปั้ญหาท่ีตอ้งเผชิญใน
ชีวติประจ าวนั เพื่อใหอ้ยูร่อดปลอดภยั 
อยา่งมีเหตุมีผลและสร้างสรรค ์

1 1 1 1 1 1 

17 
มีความตั้งใจและเตม็ใจท่ีจะแกปั้ญหา
ความขดัแยง้ใดๆดว้ยสันติวธีิ 

1 1 0 1 1 0.8 
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ข้อที่ 
ตัวแปรปัจจัยคุณลกัษณะความเป็น

พลเมืองของผู้เรียน 

ผู้เช่ียวชาญคนที ่ ค่าดชันีความ
สอดคล้องของ 

IOC 1 2 3 4 5 

18 
มีความจริงใจในการใหค้วามช่วยเหลือ
งาน ประนีประนอมรวมทั้งการใหข้อ้มูล
ท่ีชดัเจนต่อบุคคลท่ีท างานร่วมกนั 

1 1 0 1 1 0.8 

19 
สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี มองโลกในแง่ดี 
ยิม้แยม้แจ่มใสกบัผูร่้วมงานอยูเ่สมอ  

1 1 0 1 1 0.8 

20 
รู้สึกนบัถือตนเอง มีความเคารพยอมรับ
ในตนเองวา่มีความส าคญั และเช่ือมัน่ใน
ตนเอง 

-1 0 0 0 1 0 

21 
เห็นคุณค่าในตนเอง เป็นคนเขม้แขง็
มัน่คง มีความสามารถ มีความสามารถท่ี
จะกระท าส่ิงต่างๆไดดี้ 

-1 1 0 1 0 0.2 

22 มีความรู้สึกถึงคุณค่าท่ีบุคคลอ่ืนมีต่อตน  1 0 1 0 0 0.4 

23 
คิดวเิคราะห์อยา่งเป็นเหตุเป็นผล  คิด
ตดัสินใจอยา่งรอบคอบ ไม่ใชอ้คติหรือ
อารมณ์ของตนเองเป็นส าคญั   

1 1 0 1 1 0.8 

24 
รับรู้ต่อความรู้สึกของผูอ่ื้น เขา้ใจ
ผูอ่ื้น ท าใหรั้บรู้สถานการณ์ความคิด 
ความรู้สึกของผูอ่ื้นไดดี้  

0 0 1 0 1 0.4 

25 
สามารถพิจารณาไดว้า่เร่ืองใดควรเช่ือไม่
ควรเช่ือ และส่ิงใดควรท าหรือไม่ควรท า 

1 1 1 1 1 1 

26 
รู้เท่าทนัต่อความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
จากความตอ้งการของตนเอง และจาก
สภาพแวดลอ้มสังคมรอบตวั  

1 1 1 1 1 1 
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ข้อที่ 
ตัวแปรปัจจัยคุณลกัษณะความเป็น

พลเมืองของผู้เรียน 

ผู้เช่ียวชาญคนที ่ ค่าดชันีความ
สอดคล้องของ 

IOC 1 2 3 4 5 

27 
สามารถปรับตวัให้เขา้กบัสภาวะ
แวดลอ้มของสังคมใหด้ ารงชีวติอยูไ่ด้
อยา่งมีความสุข 

1 1 1 1 1 1 

28 
รู้จกัใชท้รัพยากรธรรมชาติไดอ้ยา่ง
ประหยดั น ากลบัมาใชซ้ ้ าใหเ้กิด
ประโยชน์ได ้และไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม 

1 1 0 1 1 0.8 

29 
รู้จกัซ่อมแซมและบ าบดัฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติใหมี้อายกุารใชง้าน
ไดย้าวนาน 

1 1 1 1 1 1 

30 
รู้จกัรับผดิชอบ ชัว่ ดี เกรงกลวัต่อการ
กระท าความชัว่ และปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรม 

1 1 1 1 1 1 

31 
ประพฤติปฏิบติั กระท าแต่ส่ิงท่ีดี  ทั้ง
ทางกาย ทางวาจา และ ทางใจ ตาม
คุณธรรมท่ีมีในจิตใจ  

1 1 0 1 1 0.8 

32 
มีความรู้และความเช่ียวชาญในสาขาวชิา
ท่ีเรียน 

-1 1 1 1 0 0.4 

33 
รู้จกัความถนดัความสามารถ จุดเด่น จุด
ดอ้ยของตนเองในการท างานดา้นต่างๆ 

-1 1 1 0 0 0.2 

34 
สามารถท างานต่างๆไดด้ว้ยตนเอง มีการ
ฝึกฝนการท างาน จนงานส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

0 1 1 1 1 0.8 

35 
สามารถศึกษาความรู้จากส่ือและแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆน ามาเช่ือมโยงกบัชีวติและ
การด าเนินชีวติในอนาคตได ้

1 1 1 1 1 1 
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ข้อที่ 
ตัวแปรปัจจัยคุณลกัษณะความเป็น

พลเมืองของผู้เรียน 

ผู้เช่ียวชาญคนที ่ ค่าดชันีความ
สอดคล้องของ 

IOC 1 2 3 4 5 

36 

สร้างสรรคค์วามคิดใหม่ๆท่ีคุม้ค่า และ
ประเมินผลความคิดของตนเอง เพื่อ
ปรับปรุงและเพิ่มความคิดสร้างสรรค์
ของตนอยูต่ลอดเวลา 

1 1 0 1 1 0.8 

37 
สามารถใชเ้คร่ืองมือส่ือสารและ
เทคโนโลยใีหม่ๆไดเ้ป็นอยา่งดี 

1 1 1 1 1 1 

38 
มีความตระหนกัและเห็นใจในสวสัดิ
ภาพของผูอ่ื้นในสังคมไดดี้ 

1 1 1 1 1 1 

39 
เป็นผูมี้จิตใจเขม้แขง็ไม่ทอ้ถอยต่อ
อุปสรรค มุ่งมัง่ท  างานใหบ้งัเกิดผลดีโดย
ไม่ใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน 

1 1 1 1 1 1 

40 
มีความสามารถท่ีจะเขา้ใจ ยอมรับและ
อดทนต่อความแตกต่างทางวฒันธรรม
ของตนไดดี้ 

1 1 1 1 1 1 

41 
ปฏิบติังานในหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผดิชอบ
และมีความซ่ือสัตยสุ์จริต  

0 1 0 0 1 0.4 

42 
ปฏิบติังานไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้และ
ช่วยใหก้ารท างานร่วมกนัเป็นไปดว้ย
ความราบร่ืน 

1 1 0 1 1 0.8 

43 
ปฏิบติังานส าเร็จทนัเวลาและทนัต่อ
เหตุการณ์ ภายใตส้ถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

1 1 1 1 1 1 

44 
เขา้ใจถึงความแตกต่างกนัระหวา่ง
วฒันธรรมทั้งในระดบัพื้นถ่ินและระดบั
ทัว่โลก 

1 1 1 1 1 1 
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ข้อที่ 
ตัวแปรปัจจัยคุณลกัษณะความเป็น

พลเมืองของผู้เรียน 

ผู้เช่ียวชาญคนที ่ ค่าดชันีความ
สอดคล้องของ 

IOC 1 2 3 4 5 

45 
สามารถตั้งค  าถามท่ีส่งเสริมใหผู้ต้อบใช้
ความคิด น าความรู้และประสบการณ์
เดิมมาเป็นพื้นฐานสรุปหาค าตอบได ้

1 1 0 1 1 0.8 

46 
พดูแสดงความรู้สึก ความเห็นของตนต่อ
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง จากการอ่าน การดู การ
ฟัง ไดอ้ยา่งมีเหตุมีผล 

1 1 1 1 1 1 

47 
มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาในเชิง
สร้างสรรค ์เชิงบวก เพื่อความถูกตอ้ง 
เหมาะสม ใหเ้กียรติ ตามกาลเทศะ  

1 1 1 1 1 1 

48 
เป็นผูท่ี้มีความเพียร  ขวนขวายในส่ิงท่ี
กระท า  รักกา้วหนา้  และรู้จกัรับผดิชอบ
หนา้ท่ีไดดี้ท่ีสุด  

1 1 0 1 1 0.8 

49 
รับฟังและยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้นให้โอกาสผูอ่ื้นไดแ้ลกเปล่ียน
ประสบการณท่ีแตกต่างกนั  

1 1 1 1 1 1 

50 
มีนิสัยใฝ่รู้ คน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมอยู่
เสมอ 

1 1 1 1 1 1 

51 
สามารถประยกุตค์วามรู้ท่ีมี น ามาปรับ
ใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

1 1 1 1 1 1 

52 
สนใจข่าวสารและกระแสการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

1 1 1 1 1 1 

53 
เป็นบุคคลท่ีมีอารมณ์ดี มัน่คงทางจิตใจ  
ใหก้ าลงัใจตนเองและผูอ่ื้น 

1 1 0 1 1 0.8 

 



 

 
 
 

195 

ข้อที่ 
ตัวแปรปัจจัยคุณลกัษณะความเป็น

พลเมืองของผู้เรียน 

ผู้เช่ียวชาญคนที ่ ค่าดชันีความ
สอดคล้องของ 

IOC 1 2 3 4 5 

54 
มีความหวงั ความมุ่งมัน่ท่ีจะหาวธีิบรรลุ
เป้าหมายและพฒันาแรงจูงใจเพื่อการ
กระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

1 1 1 1 1 1 

55 
ยอมรับส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริง 
สามารถแยกแยะอุปสรรคทั้งหลายดว้ย
ทศันะเชิงบวก 

1 1 1 1 1 1 

56 
สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองและพร้อมท่ีจะ
เรียนรู้ไปตลอดชีวติ 

1 1 1 1 1 1 

57 
รู้จกัคิดและตดัสินใจไดอ้ยา่งอิสระไม่พึง
ขอ้มูล ความเห็น หรือค าแนะน าจากคน
อ่ืนเพียงอยา่งเดียว 

-1 1 1 0 1 0.4 

58 
เป็นบุคคลท่ีไม่กลวัความลม้เหลว คิดส่ิง
ใดไดก้็จะลงมือท าทนัที โดยไม่ประมาท 

-1 1 1 1 0 0.4 

59 
สามารถท าใหผู้อ่ื้นมีส่วนร่วมใน
วสิัยทศัน์ , ค่านิยม และท างานร่วมกนั
ไดจ้นประสบผลส าเร็จ 

1 1 0 1 1 0.8 

60 
แสดงความสามารถของตนใหผู้อ่ื้น
ยอมรับในคุณค่าของตนเองได ้

1 1 1 1 1 1 

61 
มีความพึงพอใจเม่ือเห็นเป้าหมายหลกั
ท่ีตั้งไวบ้รรลุผล 

-1 1 1 1 0 0.4 

62 
ประพฤติปฏิบติัท่ีไม่ท าใหผู้อ่ื้น
เดือดร้อนเสียหาย และสร้างประโยชน์
ใหแ้ก่ผูอ่ื้นดว้ย 

1 1 0 1 1 0.8 

 



 

 
 
 

196 

ข้อที่ 
ตัวแปรปัจจัยคุณลกัษณะความเป็น

พลเมืองของผู้เรียน 

ผู้เช่ียวชาญคนที ่ ค่าดชันีความ
สอดคล้องของ 

IOC 1 2 3 4 5 

63 
ยดืถือประโยชน์ส่วนรวมและสังคมเป็น
หลกั 

1 1 1 1 1 1 

64 
ช่วยเหลือผูอ่ื้นหรือส่วนรวม เสียสละ
ความสุขส่วนตวั เพื่อใหผู้อ่ื้นหรือ
ส่วนรวมมีความสุข 

1 1 1 1 1 1 

64 
บ าเพญ็ประโยชน์ไดห้ลายวธีิตามโอกาส
อนัควร และควรปฏิบติัอยูต่ลอดเวลาจน
เป็นนิสัย 

1 1 1 1 1 1 

66 
ใหค้วามช่วยเหลือดว้ยก าลงัแรงกาย 
แรงสมอง เสียสละ ส่ิงท่ีตนมี แมก้ระทัง่
เวลา เพื่อเผือ่แผ ่ใหก้บัส่วนรวม 

1 1 1 1 1 1 

67 
มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม แกปั้ญหา
ดว้ยวธีิการต่างๆ ร่วมกนักบัคนในสังคม 

1 1 1 1 1 1 

68 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเมืองไม่วา่จะเป็นใน
ทางตรงหรือทางออ้ม  

1 1 1 1 1 1 

69 
ยอมรับในสิทธิและอ านาจในทาง
กฎหมาย ไม่ละเมิดอ านาจศาล 

1 1 1 1 1 1 

70 
เป็นบุคคลในกฎหมาย ด ารงอยูบ่นความ
เสมอภาคและความเป็นธรรม 

1 1 1 1 1 1 

71 
ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎกติกาทางสังคม
และศีลธรรมสามารถอยูร่่วมกนัอยา่ง
สงบสุข 

1 1 1 1 1 1 



 

 
 
 

197 

ข้อที่ 
ตัวแปรปัจจัยคุณลกัษณะความเป็น

พลเมืองของผู้เรียน 

ผู้เช่ียวชาญคนที ่ ค่าดชันีความ
สอดคล้องของ 

IOC 1 2 3 4 5 

72 
มีความรู้เท่าทนัทั้งงานกฎหมายและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี 

1 1 1 1 1 1 

73 
มีความห่วงใยและเอ้ืออาทรต่อกนั 
ก่อใหเ้กิด พนัธะท่ีจะตอ้งปฏิบติัต่อกนั
ในทางท่ีดี 

1 1 0 1 1 0.8 

74 
มีความคิดปรารถนาดีใหผู้อ่ื้นมีความสุข 
ปราศจากความทุกข ์

1 0 1 0 0 0.4 

75 
มีพฤติกรรมท่ีแสดงความสนใจ เอาใจใส่
ต่อการเรียนและมีสมาธิิในการท า
กิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียน 

1 1 1 1 1 1 

76 
มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการมุ่งพฒันา
ดา้นความรู้ เจตคติ  และทกัษะตาม
จุดมุ่งหมายท่ีก าหนดในวชิาต่างๆ 

1 1 0 1 1 0.8 

77 
มีความจริงใจ ตรงไปตรงมา ประพฤติ
ตนงดเวน้การโกหก การคดโกง หรือ
การลกัขโมย 

1 1 0 1 1 0.8 

78 

มีความซ่ือสัตยต่์อตนเอง ความซ่ือสัตย์
ต่อครอบครัว ความซ่ือสัตยต่์อหนา้ท่ี 
ความซ่ือสัตยต่์อมิตร และความซ่ือสัตย์
ต่อประเทศชาติ 

1 1 0 1 1 0.8 

79 
เห็นคุณค่าท่ีมาจากความเป็นอิสระและ
ความสามารถของตนเอง 

0 0 1 0 1 0.4 

80 
มีความตรงต่อเวลาในการท ากิจกรรม
ต่างๆ ทุกๆเร่ือง นบัตั้งแต่เร่ืองกิจวตัร
ประจ าวนัของตนเอง 

1 1 1 1 1 1 



 

 
 
 

198 

ข้อที่ 
ตัวแปรปัจจัยคุณลกัษณะความเป็น

พลเมืองของผู้เรียน 

ผู้เช่ียวชาญคนที ่ ค่าดชันีความ
สอดคล้องของ 

IOC 1 2 3 4 5 

81 
มีความส านึกรับผดิชอบ ต่อภารกิจ
หนา้ท่ีท่ีตนจะตอ้งกระท าให้แลว้เสร็จ
ตามเวลาท่ีก าหนด 

0 1 1 1 1 0.8 

82 
กระท าการใดๆท่ีไม่เบียดเบียนตนเอง
และผูอ่ื้นท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั้ง
ทางกายและทางใจ 

1 1 1 1 1 1 

83 
เขา้ใจและใหค้วามเคารพต่อความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น ซ่ึงมีความแตกต่างจาก
ความคิดเห็นของตวัเอง 

1 1 1 1 1 1 

84 
ประพฤติปฏิบติัปฏิบติัต่อบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้นๆ อยา่งเท่าเทียมกนั 
หรือไม่เลือกปฏิบติั  

1 1 1 1 1 1 

85 
ปฏิบติัต่อกนัระหวา่งบุคคลต่อบุคคล
ดว้ยความเคารพต่อสิทธิและศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษย ์ 

1 1 1 1 1 1 

86 
ปฏิบติัตามกฎจราจร กฎระเบียบของ
สถานศึกษา และการมีมารยาทในโอกาส
ต่าง ๆ  

1 1 0 1 1 0.8 

87 
น าหลกัคุณธรรมมาปฏิบติัตนตาม
ระเบียบกติกาสังคม 

1 1 1 1 1 1 

88 
รู้จกัใชจ่้ายตามความจ าเป็นอยา่งคุม้ค่า 
และเกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ฟุ่มเฟือย  

1 1 1 1 1 1 

89 
รู้จกัเก็บออมไวใ้ชเ้ม่ือยามจ าเป็น ใชชี้วติ
ใหเ้หมาะสมกบัฐานะความเป็นอยูข่อง
ตน 

-1 1 1 1 1 0.6 
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ข้อที่ 
ตัวแปรปัจจัยคุณลกัษณะความเป็น

พลเมืองของผู้เรียน 

ผู้เช่ียวชาญคนที ่ ค่าดชันีความ
สอดคล้องของ 

IOC 1 2 3 4 5 

90 
ไม่ใชค้วามรุนแรง ยติุปัญหา สามารถ
เจรจาตกลงอยา่งสันติภาพ 

1 1 1 1 1 1 

91 
รักใคร่ปรองดองในหมู่พี่นอ้งและเพื่อน
ไม่ก่อเร่ืองทะเลาะววิาท  

1 1 1 1 1 1 

92 
มีความเอาใจใส่และตั้งใจท างาน มีความ
อดทน ไม่ทอ้แทท้อ้ถอยกบังานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย  

0 1 1 1 1 0.8 

93 
รีบเร่งท างานดว้ยความรวดเร็ว
วอ่งไว รอบคอบ ท างานตรงเวลา และ
เสร็จทนัเวลา 

1 1 1 1 1 1 

94 
เป็นผูมี้ภูมิรู้  มีความเป็นผูใ้หญ่ทาง
บุคลิกภาพและพฤติกรรมทางอารมณ์ท่ี
มัน่คง  

1 1 0 1 1 0.8 

95 
เห็นคุณค่าของสภาวะแวดลอ้มใน
ทอ้งถ่ินท่ีตนอาศยัอยู ่

1 0 1 1 1 0.8 

96 
มีความมัน่ใจในระบอบประชาธิปไตย
และปฏิบติัตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย 

1 1 1 1 1 1 

97 
เป็นผูมี้ความจริงใจ ไม่อคติ ไม่ใชเ้ล่ห์
เล่ียม หรือกลโกง  

1 1 0 1 1 0.8 

98 
ปฏิบติัตน ปฏิบติังานอยา่งตรงไปตรงมา
ตามระเบียบปฏิบติั 

1 1 1 1 1 1 
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ข้อที่ 
ตัวแปรปัจจัยคุณลกัษณะความเป็น

พลเมืองของผู้เรียน 

ผู้เช่ียวชาญคนที ่ ค่าดชันีความ
สอดคล้องของ 

IOC 1 2 3 4 5 

99 
มีพฤติกรรมตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความ
ไวว้างใจ และมีไมตรีจิต    ต่อกนั  ไม่
หวาดระแวง แครงใจกนั 

1 1 0 1 1 0.8 

100 
เป็นผูท่ี้รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา ปฏิบติั
ต่อผูอ่ื้นเหมือนท่ีตอ้งการให้ผูอ่ื้นปฏิบติั
ต่อตนเอง 

1 1 1 1 1 1 

101 
เป็นผูท่ี้รู้จกัใหม้ากกวา่รับ โดยการแสดง
น ้าใจต่อคนรอบขา้งทุกคร้ังท่ีมีโอกาส  

1 1 1 1 1 1 

102 
รู้จกัการใชสิ้ทธิและกระท าการอยา่งใด
อยา่งหน่ึงอยา่งอิสระและไม่กระทบต่อ
สิทธิของผูอ่ื้น  

1 1 1 1 1 1 

103 
ไม่ใชสิ้ทธิเสรีภาพเกินขอบเขตจนก่อ
ความเดือดร้อนต่อผูอ่ื้น  

1 1 1 1 1 1 

104 
เป็นผูท่ี้มองเห็นภาพในอนาคตท่ีจะเกิด
ข้ึนกบัตวัเอง และสังคม 

1 0 0 1 0 0.4 

105 
รู้สึกนึกคิด รับรู้ มีความคิดรวบยอด
ตระหนกัต่อเหตุการณ์และส่ิงท่ีอยู่
รอบตวั 

1 0 0 0 1 0.4 

106 
ช านาญในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ท่ีไดจ้ากการ
เรียนรู้ การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น หรือจาก
การลงมือปฏิบติั  

1 1 1 1 1 1 

107 

มีทกัษะในการด ารงชีวติท่ีดี สามารถอยู่
ในสังคมและเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

1 1 1 1 1 1 



 

 
 
 

201 

ข้อที่ 
ตัวแปรปัจจัยคุณลกัษณะความเป็น

พลเมืองของผู้เรียน 

ผู้เช่ียวชาญคนที ่ ค่าดชันีความ
สอดคล้องของ 

IOC 1 2 3 4 5 

108 

สามารถถ่ายทอด หรือแลกเปล่ียน
ความคิด ขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง หรือ
ความรู้สึกใหผู้อ่ื้น ไดเ้ขา้ใจความหมาย
ตามเจตนาท่ีตอ้งการ  

1 1 1 1 1 1 

109 
เป็นผูท่ี้มีความรู้สึก ความคิดหรือความ
เช่ือ ท่ีจะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรม
ตอบสนองของบุคคลในเชิงบวก 

1 1 1 1 1 1 

110 
เป็นผูท่ี้คิดถึงแต่ส่ิงท่ีดีและน่าร่ืนรมย ์
จิตใจท่ีเป็นเชิงบวก คิดถึงแต่ความสุข 
ความยนิดี ต่อทุกๆสถานการณ์ 

1 1 0 1 1 0.8 

111 
รู้ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีมนุษยทุ์กคนไดรั้บ
อยา่งเสมอภาคกนั สามารถด ารงชีวติได้
อยา่งสันติสุข  

1 1 1 1 1 1 

112 
มีความเป็นอิสระ เขา้ใจถึงความเป็น
ส่วนตวัของแต่ละบุคคล เห็นคุณค่าใน
ความเป็นคน 

1 1 1 1 1 1 

113 
ปฏิบติัตนใหเ้ป็นพลเมืองดีในวถีิ
ประชาธิปไตย  โดยยดึมัน่ในคุณธรรม
จริยธรรมของศาสนา 

1 1 0 1 1 0.8 

114 
น าหลกัการของประชาธิปไตยมาใชใ้น
วถีิการด ารงชีวิตประจ าวนั 

1 1 1 1 1 1 

115 
ใหค้วามส าคญักบัความเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกนั 

1 1 1 1 1 1 

 
 



 

 
 
 

202 

ข้อที่ 
ตัวแปรปัจจัยคุณลกัษณะความเป็น

พลเมืองของผู้เรียน 

ผู้เช่ียวชาญคนที ่ ค่าดชันี
ความ

สอดคล้อง
ของ IOC 

1 2 3 4 5 

116 

สามารถส่ือสารและแสดงถึงลกัษณะ
ของส่ิงๆ หน่ึงท่ีใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดโ้ดยง่าย
และมีความเป็นเอกภาพ เอกลกัษณ์ใน
ตวัของมนัเอง  

1 1 1 1 1 1 

117 
ใชสิ้ทธิของตนเองลงคะแนนเสียงเลือก
ตวัแทนเพื่อท าหนา้ท่ีแทนตนในการ
ปกครองแต่ละระดบัของประเทศ 

1 1 1 1 1 1 

118 
ใหค้วามเคารพ นอบนอ้ม เช่ือฟังและ
ปฏิบติัตามค าสั่งสอนของบิดามารดา 

0 1 1 1 1 0.8 

119 
มีความกตญัญูกตเวทีต่อบิดามารดาผูมี้
อุปการะคุณ 

0 1 1 1 1 0.8 

120 
สามารถปรับตนเองใหท้ างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นได ้

1 1 1 1 1 1 

121 
ไดรั้บความร่วมมือและการการยอมรับ
จากบุคคลอ่ืนเพื่อใหส้ามารถท างานให้
บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้

1 1 1 1 1 1 

122 
มีความสมบูรณ์ของร่างกายท่ีจะ
ประกอบกิจกรรมหรือท างานใน
ชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

-1 1 1 0 1 0.4 

123 
รู้สึกส านึกในคุณ ดว้ยแสดงความเคารพ 
นบัถือ เช่ือฟัง และช่วยเหลือในกิจการ
งานต่าง ๆ ดว้ยความเตม็ใจ 

1 1 0 1 1 0.8 
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ข้อที่ 
ตัวแปรปัจจัยคุณลกัษณะความเป็น

พลเมืองของผู้เรียน 

ผู้เช่ียวชาญคนที ่ ค่าดชันีความ
สอดคล้องของ 

IOC 1 2 3 4 5 

124 
อุปการะเล้ียงดูและใหก้ารศึกษาตาม
สมควร แก่บุตรในระหวา่งท่ีเป็นผูเ้ยาว ์

-1 -1 0 0 0 -0.4 

125 
ตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีท่ีจะตอ้ง
ปฏิบติั และมุ่งมัน่เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย
อยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ 

1 1 0 1 1 0.8 

126 
ปฏิบติัตามบทบาททางสงคมท่ีตนด ารง
อยู ่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ
ไดป้ระสิทธิผลทั้งในส่วนตนและสังคม 

1 1 1 1 1 1 

127 
มีความรู้ความเขา้ใจกติกาและกฎเกณฑ์
ทางสังคม รวมทั้งปฏิบติัตามครรลอง
ของสังคม 

1 1 1 1 1 1 

128 
การอยูอ่ยา่งมีสันติ มีความเท่าทียมกนั 
ไดรั้บสิทธ์ิพื้นฐานตามหลกัสิทธิ
มนุษยชน 

1 1 1 1 1 1 

129 
มีจิตใจท่ีเปิดกวา้ง ยอมรับความคิดเห็นท่ี
แตกต่างระหวา่งบุคคล 

1 1 1 1 1 1 

130 
แสดงความตั้งใจท่ีแทจ้ริง ท่ีจะรับฟัง 
และเขา้ใจผูพ้ดู 

1 1 0 1 1 0.8 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้ (Try Out)  

เคร่ืองมือวจัิย เพือ่หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability)  
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  ทดลองใช ้  (Try Out) กบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน ผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งส้ิน  40 คน น าขอ้มูลท่ี
รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาความเช่ือมั่น(Reliability) ของแบบสอบถามด้วยการค านวณค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient) ดว้ยสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient)

 
 

 

ล าดับ สังกดัเทศบาล กองการศึกษา 
(จ านวน) 

โรงเรียน 
(จ านวน) 

1 เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 1 แห่ง 2 คน 2 คน 
2 เทศบาลเมืองพะเยา 1 แห่ง 2 คน 2 คน 
3 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 1 แห่ง 2 คน 2 คน 
4 เทศบาลเมืองชยัภูมิ 1 แห่ง 2 คน 2 คน 
5 เทศบาลเมืองสองพี่นอ้ง 1 แห่ง 2 คน 2 คน 
6 เทศบาลเมืองเสนา 1 แห่ง 2 คน 2 คน 
7 เทศบาลเมืองชลบุรี 1 แห่ง 2 คน 2 คน 
8 เทศบาลเมืองสัตหีบ 1 แห่ง 2 คน 2 คน 
9 เทศบาลเมืองกระบ่ี 1 แห่ง 2 คน 2 คน 

10 เทศบาลเมืองปัตตานี 1 แห่ง 2 คน 2 คน 
รวมทั้งส้ิน 10 แห่ง 20 คน ๒๐ คน 
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****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
A1           490.4250      2217.8917        .2961           .9864 
A2           490.3000      2218.0615        .3133           .9864 
A3           490.2500      2200.3462        .3640           .9866 
A4           490.2500      2201.2179        .5002           .9863 
A5           489.9000      2205.9385        .4825           .9863 
A6           490.0000      2204.3077        .5240           .9863 
A7           489.9000      2202.3487        .4879           .9863 
A8           489.7250      2207.5378        .4563           .9863 
A9           489.7500      2207.1667        .4187           .9864 
A10          489.6250      2209.7788        .5291           .9863 
A11          489.6000      2212.0410        .4281           .9863 
A12          489.7250      2206.1532        .5359           .9863 
A13          489.8250      2213.2763        .3888           .9864 
A14          489.8500      2209.4128        .4790           .9863 
A15          490.0500      2204.7154        .5652           .9863 
A16          490.1000      2207.2205        .4785           .9863 
A17          490.1500      2194.5923        .6633           .9862 
A18          489.9750      2197.3583        .6633           .9862 
A19          489.8750      2202.4199        .5989           .9862 
A20          490.0750      2204.2250        .5170           .9863 
A21          490.0000      2208.1538        .5680           .9863 
A22          490.0750      2204.4814        .5433           .9863 
A23          489.9750      2200.4353        .5785           .9863 
A24          489.9750      2206.3327        .4625           .9863 
A25          490.2000      2203.9590        .4464           .9864 
A26          489.9000      2200.3487        .6837           .9862 
A27          489.9000      2199.1179        .6584           .9862 
A28          489.9500      2197.3821        .6565           .9862 
A29          490.1250      2193.8558        .6999           .9862 
A30          490.1250      2201.0865        .7212           .9862 
A31          490.1500      2216.3359        .3497           .9864 
A32          490.1000      2201.0667        .7029           .9862 
A33          489.9250      2198.8404        .6681           .9862 
A34          489.9500      2189.5872        .7834           .9861 
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A35          489.8000      2201.2923        .6567           .9862 
A36          489.9750      2199.9737        .7129           .9862 
A37          489.8750      2196.5737        .6977           .9862 
A38          490.2250      2197.9737        .6167           .9862 
A39          490.0750      2218.0199        .3722           .9864 
A40          489.9750      2202.9481        .5717           .9863 
A41          489.9750      2196.3327        .6802           .9862 
A42          489.9000      2201.1692        .6688           .9862 
A43          490.0250      2195.8199        .7557           .9861 
A44          489.9500      2187.7923        .8127           .9861 
A45          490.0500      2201.8436        .5771           .9863 
A46          490.0750      2195.6609        .6490           .9862 
A47          490.1750      2204.6609        .5504           .9863 
A48          490.1000      2196.9641        .6776           .9862 
A49          490.0500      2201.4846        .5829           .9862 
A50          490.1750      2200.4558        .6628           .9862 
A51          490.0500      2197.5359        .6463           .9862 
A52          490.0000      2193.5897        .6918           .9862 
A53          489.9000      2196.8103        .7482           .9862 
A54          489.9750      2198.3840        .6898           .9862 
A55          490.1500      2197.4128        .6560           .9862 
A56          490.0250      2194.9994        .6422           .9862 
A57          490.0500      2198.3051        .7236           .9862 
A58          489.8500      2187.9256        .7503           .9861 
A59          489.9000      2193.0154        .7169           .9862 
A60          490.0000      2191.5897        .7232           .9862 
A61          489.9750      2182.6917        .8545           .9861 
A62          489.9750      2192.2814        .7051           .9862 
A63          489.8750      2194.5224        .7325           .9862 
A64          490.0250      2200.2814        .6755           .9862 
A65          490.0500      2202.1513        .7089           .9862 
A66          490.0000      2190.4103        .6709           .9862 
A67          489.9250      2194.6353        .7402           .9862 
A68          489.9250      2199.1481        .6628           .9862 
A69          490.0000      2205.1282        .5796           .9862 
A70          490.0500      2190.9718        .7116           .9862 
A71          490.0000      2198.6667        .6122           .9862 
A72          489.9000      2193.4769        .7545           .9861 
A73          489.8000      2193.6000        .7428           .9861 
A74          489.9000      2203.9897        .6696           .9862 
A75          490.0500      2197.7923        .7330           .9862 
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A76          490.0250      2204.1276        .4807           .9863 
A77          490.0250      2198.9481        .6151           .9862 
A78          490.0250      2193.7686        .6973           .9862 
A79          489.9750      2190.7942        .7282           .9862 
A80          489.9500      2187.1769        .7777           .9861 
A81          489.8500      2191.7718        .7306           .9862 
A82          490.2000      2209.4462        .4832           .9863 
A83          490.0000      2199.6410        .5970           .9862 
A84          489.9750      2197.5122        .6608           .9862 
A85          489.8250      2198.1481        .7138           .9862 
A86          490.0000      2194.4615        .7192           .9862 
A87          489.9000      2202.1436        .7059           .9862 
A88          489.9250      2195.3532        .7279           .9862 
A89          489.8750      2199.6506        .6919           .9862 
A90          489.8750      2197.6506        .6393           .9862 
A91          490.0750      2197.3019        .7038           .9862 
A92          489.9500      2197.9462        .6897           .9862 
A93          490.0000      2190.6154        .7831           .9861 
A94          490.0750      2199.8147        .5849           .9862 
A95          490.0000      2194.9744        .6701           .9862 
A96          489.9000      2198.0410        .6767           .9862 
A97          489.9250      2193.7635        .6712           .9862 
A98          490.1000      2200.7077        .5503           .9863 
A99          489.8500      2200.3872        .6307           .9862 
A100         489.8250      2203.3788        .5789           .9862 
A101         489.8500      2202.2333        .5996           .9862 
A102         490.0250      2193.5122        .6329           .9862 
A103         489.7750      2201.3583        .6129           .9862 
A104         489.7750      2197.2045        .6827           .9862 
A105         489.7250      2207.2814        .6002           .9862 
A106         489.8250      2203.0712        .5499           .9863 
A107         489.8750      2196.3686        .6598           .9862 
A108         489.7750      2198.9481        .6151           .9862 
A109         489.7750      2202.6917        .6322           .9862 
A110         489.7250      2200.4609        .6320           .9862 
A111         489.7750      2202.6404        .6850           .9862 
A112         489.7500      2202.8077        .5899           .9862 
A113         489.8750      2200.6763        .6283           .9862 
A114         489.8000      2188.2154        .7440           .9861 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     40.0                    N of Items =114  Alpha =    .9863 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั เร่ือง การบริหารจดัการเพื่อสร้างคุณลกัษณะความเป็น
พลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( - Coefficient) 
ตามวธีิการของครอนบาค (Cronbach) ปรากฏวา่ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.98 ดงัน้ี 
 

แบบสอบถามเพือ่การวจิยั 
การบริหารจดัการเพือ่สร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมอืงของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล 
…………………………………………………………..………………………………………… 

 
   แบบสอบถามฉบบัน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับดุษฎี
นิพนธ์เร่ือง “การบริหารจดัการเพื่อสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล” 
ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากความคิดเห็นของท่านมีค่าอยา่งยิง่ต่อการวจิยัน้ี จะท าให้ทราบถึงความเหมาะสมของตวัแปรปัจจยั
คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน ขอ้คน้พบคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการทราบถึงแนวปฏิบัติในการ
บริหารจดัการเพื่อสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลต่อไป ขอ้มูลท่ีท่าน
ตอบถือเป็นความลบัและขอรับรองวา่จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติังานหรือสถานศึกษาของท่านแต่อยา่งไดจึง
ขอความกรุณาโปรดตอบใหค้รบทุกขอ้ แบบสอบถามน้ี ประกอบดว้ย  2  ตอน คือ 
           ตอนท่ี 1  ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2  ความเหมาะสมของตวัแปรการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน 
 
   
 
             ขอขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสน้ี ส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
                                                                 นางสุพรรณิการ์  พงศผ์าสุก 
                                          นกัศึกษาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
                                                ภาควชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร
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ตอนที ่ 1    ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม   
ค าช้ีแจง :   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ตรงกบัสถานภาพของท่าน 

1. เพศ 
 ชาย   หญิง   

2. อายุ 
       20 – 30 ปี  31 – 40 ปี   41 – 50  ปี  50  ปีข้ึนไป                    
3. ระดบัการศึกษา  
  ปริญญาตรี       ปริญญาโท  
  ปริญญาเอก 

4. ต าแหน่งหน้าทีใ่นการปฏิบตังิาน 
  ผูอ้  านวยการส านกั/กองการศึกษา  
  ศึกษานิเทศก ์/  หวัหนา้ฝ่ายการศึกษา 
  ผูอ้  านวยการโรงเรียน  
  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้   

5. ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิาน 
       ไม่เกิน 5 ปี        มากกวา่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี  
       มากกวา่ 10 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี    มากกวา่ 15 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี 

                      20 ปีข้ึนไป  
 
ตอนที ่2  ความเหมาะสมของตวัแปรการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษาสงักดัเทศบาล 
ค าช้ีแจง : โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ในช่องขวามือเม่ือท่านพิจารณาแลว้เห็นวา่ตวัแปรท่ีเหมาะสมต่อการสร้าง 
              คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนตามความเห็นของท่านควรอยูใ่นระดบัใด 

 
5 หมายถึง ความเหมาะสมของตวัแปรการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด 

 
4 หมายถึง ความเหมาะสมของตวัแปรการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนอยูใ่น

ระดบัมาก 

 
3 หมายถึง ความเหมาะสมของตวัแปรการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนอยูใ่น

ระดบัปานกลาง 

 
2 หมายถึง ความเหมาะสมของตวัแปรการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนอยูใ่น

ระดบันอ้ย 
 1 หมายถึง ความเหมาะสมของตวัแปรการสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนอยูใ่น

ระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ตอนที ่2 ตวัแปรปัจจัยคุณลกัษณะความเป็นพลเมอืงของผู้เรียน 

ขอ้ ตวัแปรปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน 
ระดบัความเหมาะสม ส าหรับ

ผู ้วิจัย  5  4  3  2  1  

1 มีน ้ าใจไมตรี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่เก้ือกลู เอ้ืออาทรกนัโดยไม่หวงั
ผลตอบแทน 

      

2 มีโอกาสในการร่วมท า ในส่ิงท่ีมีผลกระทบต่อตนเองหรือชุมชน        
3 สร้างโอกาสในการคดัเลือกสภานกัเรียนเพ่ือก าหนดนโยบายทั้ง

โดยทางตรงและทางออ้ม       
4 มีความคิด ความรู้สึก และความเช่ือท่ีดีและแสดงพฤติกรรม

ตอบสนองต่อบุคคล และสถานการณ์ ต่างๆไดดี้       
5 เคารพในสิทธิและการตดัสินใจของผูอ่ื้นรับฟังความคิดเห็นของ

ผูอ่ื้น       
6 มีสิทธิและความรับผิดชอบท่ีถูกก าหนดโดยกฎหมายเขา้ใจ

บทบาทและหนา้ท่ีของตนในสงัคม       

7 มีความสามคัคี ปรองดองในหมู่คณะ และภูมิใจ เชิดชูความเป็นไทย       

8 ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนาท่ีตนนบัถือ        
9 มีความรู้  ความเขา้ใจอนัดีเก่ียวกบัสถาบนัพระมหากษตัริย ์       
10 รักษาและส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริย์

เป็นประมขุ       
11 แสดงความจงรักภกัดี เทิดทูนพระเกียรติและเผยแพร่พระกรณีย

กิจ       
12 ร่วมกนัประกอบความดีเพ่ือถวายเป็นพระราชกศุล  โดยเฉพาะใน

วนัส าคญัเก่ียวกบัพระมหากษตัริย ์       
13 รู้บทบาทสถานภาพท่ีตนควรปฏิบติัในการงานและงานท่ีตอ้ง

กระท าวา่ตอ้งปฏิบติัอยา่งไรกลุ่มคนหรือสงัคมท่ีตนอาศยัอยู ่       
14 เป็นผูมี้ความเท่ียงธรรม ชอบธรรม มีเหตุผลและมีความรู้สึกผิด

ชอบ ปฏิบติัต่อบุคคลอ่ืนอยา่งเท่าเทียมกนั        
15 สามารถมองปัญหาไดใ้นฐานะสมาชิกของสงัคมโลกาภิวฒัน์ได ้       
16 สามารถการแกปั้ญหาท่ีตอ้งเผชิญในชีวติประจ าวนั เพ่ือใหอ้ยู่

รอดปลอดภยั อยา่งมีเหตุมีผลและสร้างสรรค ์       
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ขอ้ ตวัแปรปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน 
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ผู ้วิจัย  5  4  3  2  1  

17 มีความตั้งใจและเตม็ใจท่ีจะแกปั้ญหาความขดัแยง้ใดๆดว้ยสนัติ
วธีิ       

18 มีความจริงใจในการใหค้วามช่วยเหลืองาน ประนีประนอม
รวมทั้งการใหข้อ้มูลท่ีชดัเจนต่อบุคคลท่ีท างานร่วมกนั       

19 สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี มองโลกในแง่ดี ยิม้แยม้แจ่มใสกบั
ผูร่้วมงานอยูเ่สมอ        

20 คิดวเิคราะห์อยา่งเป็นเหตุเป็นผล  คิดตดัสินใจอยา่งรอบคอบ ไม่
ใชอ้คติหรืออารมณ์ของตนเองเป็นส าคญั         

21 สามารถพิจารณาไดว้า่เร่ืองใดควรเช่ือไม่ควรเช่ือ และส่ิงใดควร
ท าหรือไม่ควรท า       

22 รู้เท่าทนัต่อความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากความตอ้งการของ
ตนเอง และจากสภาพแวดลอ้มสงัคมรอบตวั        

23 สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาวะแวดลอ้มของสงัคมใหด้ ารงชีวติ
อยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุข       

24 รู้จกัใชท้รัพยากรธรรมชาติไดอ้ยา่งประหยดั น ากลบัมาใชซ้ ้ าให้
เกิดประโยชน์ได ้และไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม       

25 รู้จกัซ่อมแซมและบ าบดัฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติใหมี้อายกุารใช้
งานไดย้าวนาน       

26 รู้จกัรับผดิชอบ ชัว่ ดี เกรงกลวัต่อการกระท าความชัว่ และปฏิบติั
ตนตามหลกัธรรม       

27 ประพฤติปฏิบติั กระท าแต่ส่ิงท่ีดี  ทั้งทางกาย ทางวาจา และ ทาง
ใจ ตามคุณธรรมท่ีมีในจิตใจ        

28 สามารถท างานต่างๆไดด้ว้ยตนเอง มีการฝึกฝนการท างาน จน
งานส าเร็จตามเป้าหมาย       

29 สามารถศึกษาความรู้จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆน ามาเช่ือมโยง
กบัชีวติและการด าเนินชีวติในอนาคตได ้       

30 สร้างสรรคค์วามคิดใหม่ๆท่ีคุม้ค่า และประเมินผลความคิดของ
ตนเอง เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมความคิดสร้างสรรคข์องตนอยู่
ตลอดเวลา       
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ขอ้ ตวัแปรปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน 
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ผู ้วิจัย  5  4  3  2  1  

31 สามารถใชเ้คร่ืองมือส่ือสารและเทคโนโลยใีหม่ๆไดเ้ป็นอยา่งดี       
32 มีความตระหนกัและเห็นใจในสวสัดิภาพของผูอ่ื้นในสงัคมไดดี้       
33 เป็นผูมี้จิตใจเขม้แขง็ไม่ทอ้ถอยตอ่อุปสรรค มุ่งมัง่ท างานให้

บงัเกิดผลดีโดยไม่ใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน       
34 มีความสามารถท่ีจะเขา้ใจ ยอมรับและอดทนต่อความแตกต่าง

ทางวฒันธรรมของตนไดดี้       
35 ปฏิบติังานไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้และช่วยใหก้ารท างานร่วมกนั

เป็นไปดว้ยความราบร่ืน       
36 ปฏิบติังานส าเร็จทนัเวลาและทนัต่อเหตุการณ์ ภายใตส้ถานการณ์

ท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา       
37 เขา้ใจถึงความแตกต่างกนัระหวา่งวฒันธรรมทั้งในระดบัพ้ืนถ่ิน

และระดบัทัว่โลก       
38 สามารถตั้งค  าถามท่ีส่งเสริมใหผู้ต้อบใชค้วามคิด น าความรู้และ

ประสบการณ์เดิมมาเป็นพ้ืนฐานสรุปหาค าตอบได ้       
39 พดูแสดงความรู้สึก ความเห็นของตนต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง จาก

การอ่าน การดู การฟัง ไดอ้ยา่งมีเหตุมีผล       
40 มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาในเชิงสร้างสรรค ์เชิงบวก เพื่อความ

ถูกตอ้ง เหมาะสม ใหเ้กียรติ ตามกาลเทศะ        
41 เป็นผูท่ี้มีความเพียร  ขวนขวายในส่ิงท่ีกระท า  รักกา้วหนา้  และ

รู้จกัรับผดิชอบหนา้ท่ีไดดี้ท่ีสุด        
42 รับฟังและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นใหโ้อกาสผูอ่ื้นได้

แลกเปล่ียนประสบการณท่ีแตกตา่งกนั        
43 มีนิสยัใฝ่รู้ คน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติมอยูเ่สมอ       
44 สามารถประยกุตค์วามรู้ท่ีมี น ามาปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้       
45 สนใจข่าวสารและกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน       
46 เป็นบุคคลท่ีมีอารมณ์ดี มัน่คงทางจิตใจ  ใหก้ าลงัใจตนเองและ

ผูอ่ื้น 
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ผู ้วิจัย  5  4  3  2  1  

47 มีความหวงั ความมุ่งมัน่ท่ีจะหาวธีิบรรลุเป้าหมายและพฒันา
แรงจูงใจเพ่ือการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึง       

48 ยอมรับส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริง สามารถแยกแยะอุปสรรค
ทั้งหลายดว้ยทศันะเชิงบวก       

49 สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองและพร้อมท่ีจะเรียนรู้ไปตลอดชีวติ       
50 สามารถท าใหผู้อ่ื้นมีส่วนร่วมในวสิยัทศัน์ , ค่านิยม และท างาน

ร่วมกนัไดจ้นประสบผลส าเร็จ       
51 แสดงความสามารถของตนใหผู้อ่ื้นยอมรับในคุณค่าของตนเอง

ได ้       
52 ประพฤติปฏิบติัท่ีไม่ท าใหผู้อ่ื้นเดือดร้อนเสียหาย และสร้าง

ประโยชน์ใหแ้ก่ผูอ่ื้นดว้ย       
53 ยดืถือประโยชน์ส่วนรวมและสงัคมเป็นหลกั       
54 ช่วยเหลือผูอ่ื้นหรือส่วนรวม เสียสละความสุขส่วนตวั เพ่ือให้

ผูอ่ื้นหรือส่วนรวมมีความสุข       
55 บ าเพญ็ประโยชน์ไดห้ลายวธีิตามโอกาสอนัควร และควรปฏิบติั

อยูต่ลอดเวลาจนเป็นนิสยั       
56 ใหค้วามช่วยเหลือดว้ยก าลงัแรงกาย แรงสมอง เสียสละ ส่ิงท่ีตนมี 

แมก้ระทัง่เวลา เพ่ือเผื่อแผ ่ใหก้บัส่วนรวม       
57 มีส่วนร่วมช่วยเหลือสงัคม แกปั้ญหาดว้ยวธีิการต่างๆ ร่วมกนักบั

คนในสงัคม       

58 มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเมืองไม่วา่จะเป็นในทางตรงหรือทางออ้ม       

59 ยอมรับในสิทธิและอ านาจในทางกฎหมายไม่ละเมิดอ านาจ
ศาล       

60 เป็นบุคคลในกฎหมาย ด ารงอยูบ่นความเสมอภาคและ
ความเป็นธรรม       

61 ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎกติกาทางสังคมและศีลธรรม
สามารถอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข       
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62 มีความรู้เท่าทนัทั้งงานกฎหมายและขนบธรรมเนียม
ประเพณี       

63 มีความห่วงใยและเอ้ืออาทรต่อกนั ก่อใหเ้กิด พนัธะท่ี
จะตอ้งปฏิบติัต่อกนัในทางท่ีดี       

64 มีพฤติกรรมท่ีแสดงความสนใจ เอาใจใส่ต่อการเรียนและ
มีสมาธิในการท ากิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียน       

65 มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการมุ่งพฒันาดา้นความรู้ เจต
คติ  และทกัษะตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดในวชิาต่างๆ       

66 มีความจริงใจ ตรงไปตรงมา ประพฤติตนงดเวน้การ
โกหก การคดโกง หรือการลกัขโมย       

67 มีความซ่ือสัตยต่์อตนเอง ความซ่ือสัตยต่์อครอบครัว 
ความซ่ือสัตยต่์อหนา้ท่ี ความซ่ือสัตยต่์อมิตร และความ
ซ่ือสัตยต่์อประเทศชาติ       

68 มีความตรงต่อเวลาในการท ากิจกรรมต่างๆ ทุกๆเร่ือง 
นบัตั้งแต่เร่ืองกิจวตัรประจ าวนัของตนเอง       

69 มีความส านึกรับผดิชอบ ต่อภารกิจหนา้ท่ีท่ีตนจะตอ้ง
กระท าใหแ้ลว้เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด       

70 กระท าการใดๆท่ีไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้นท่ี
ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนทั้งทางกายและทางใจ       

71 เขา้ใจและใหค้วามเคารพต่อความคิดเห็นของผูอ่ื้น ซ่ึงมี
ความแตกต่างจากความคิดเห็นของตวัเอง       

72 ประพฤติปฏิบติัปฏิบติัต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้นๆ 
อยา่งเท่าเทียมกนั หรือไม่เลือกปฏิบติั        

73 ปฏิบติัต่อกนัระหวา่งบุคคลต่อบุคคลดว้ยความเคารพต่อ
สิทธิและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์       
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ระดบัความเหมาะสม ส าหรับ

ผู ้วิจัย  5  4  3  2  1  

74 ปฏิบติัตามกฎจราจร กฎระเบียบของสถานศึกษา และ
การมีมารยาทในโอกาสต่าง ๆ        

75 น าหลกัคุณธรรมมาปฏิบติัตนตามระเบียบกติกาสังคม       
76 รู้จกัใชจ่้ายตามความจ าเป็นอยา่งคุม้ค่า และเกิดประโยชน์

สูงสุด        
77 รู้จกัเก็บออมไวใ้ชเ้ม่ือยามจ าเป็น ใชชี้วติใหเ้หมาะสมกบั

ฐานะความเป็นอยูข่องตน       
78 ไม่ใชค้วามรุนแรง ยติุปัญหา สามารถเจรจาตกลงอยา่ง

สันติภาพ       
79 รักใคร่ปรองดองในหมู่พี่นอ้งและเพื่อนไม่ก่อเร่ือง

ทะเลาะววิาท        
80 มีความเอาใจใส่และตั้งใจท างาน มีความอดทน ไม่ทอ้แท้

ทอ้ถอยกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย        
81 รีบเร่งท างานดว้ยความรวดเร็ววอ่งไว รอบคอบ ท างาน

ตรงเวลา และเสร็จทนัเวลา       
82 เป็นผูมี้ภูมิรู้  มีความเป็นผูใ้หญ่ทางบุคลิกภาพและ

พฤติกรรมทางอารมณ์ท่ีมัน่คง        
83 เห็นคุณค่าของสภาวะแวดลอ้มในทอ้งถ่ินท่ีตนอาศยัอยู ่       
84 มีความมัน่ใจในระบอบประชาธิปไตยและปฏิบติัตาม

กระบวนการประชาธิปไตย       
85 เป็นผูมี้ความจริงใจ ไม่อคติ ไม่ใชเ้ล่ห์เล่ียม หรือกลโกง        
86 ปฏิบติัตน ปฏิบติังานอยา่งตรงไปตรงมาตามระเบียบ

ปฏิบติั       
87 มีพฤติกรรมตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความไวว้างใจ และมี

ไมตรีจิต    ต่อกนั  ไม่หวาดระแวง แครงใจกนั       
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ขอ้ ตวัแปรปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน 
ระดบัความเหมาะสม ส าหรับ

ผู ้วิจัย  5  4  3  2  1  

88 เป็นผูท่ี้รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา ปฏิบติัต่อผูอ่ื้นเหมือนท่ี
ตอ้งการให้ผูอ่ื้นปฏิบติัต่อตนเอง       

89 เป็นผูท่ี้รู้จกัใหม้ากกวา่รับ โดยการแสดงน ้าใจต่อคนรอบ
ขา้งทุกคร้ังท่ีมีโอกาส        

90 รู้จกัการใชสิ้ทธิและกระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงอยา่ง
อิสระและไม่กระทบต่อสิทธิของผูอ่ื้น        

91 ไม่ใชสิ้ทธิเสรีภาพเกินขอบเขตจนก่อความเดือดร้อนต่อ
ผูอ่ื้น        

92 ช านาญในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ การ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น หรือจากการลงมือปฏิบติั        

93 มีทกัษะในการด ารงชีวติท่ีดี สามารถอยูใ่นสังคมและ
เผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ        

94 สามารถถ่ายทอด หรือแลกเปล่ียนความคิด ขอ้มูล 
ขอ้เทจ็จริง หรือความรู้สึกใหผู้อ่ื้น ไดเ้ขา้ใจความหมาย
ตามเจตนาท่ีตอ้งการ        

95 เป็นผูมี้ความคิดหรือความเช่ือ ท่ีจะแสดงออกซ่ึง
พฤติกรรมตอบสนองของบุคคลในเชิงบวก       

96 เป็นผูท่ี้คิดถึงแต่ส่ิงท่ีดีและน่าร่ืนรมย ์จิตใจท่ีเป็นเชิงบวก 
คิดถึงแต่ความสุข ความยนิดี ต่อทุกๆสถานการณ์       

97 รู้ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีมนุษยทุ์กคนไดรั้บอยา่งเสมอภาค
กนั สามารถด ารงชีวิตไดอ้ยา่งสันติสุข        

98 มีความเป็นอิสระ เขา้ใจถึงความเป็นส่วนตวัของแต่ละ
บุคคล เห็นคุณค่าในความเป็นคน 
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ขอ้ ตวัแปรปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน 
ระดบัความเหมาะสม ส าหรับ

ผู ้วิจัย  5  4  3  2  1  

99 ปฏิบติัตนใหเ้ป็นพลเมืองดีในวถีิประชาธิปไตย  โดยยดึ
มัน่ในคุณธรรมจริยธรรมของศาสนา       

100 น าหลกัการของประชาธิปไตยมาใชใ้นวถีิการด ารง
ชีวติประจ าวนั       

101 ใหค้วามส าคญักบัความเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั       
102 สามารถส่ือสารและแสดงถึงลกัษณะของส่ิงๆ หน่ึงท่ีให้

ผูอ่ื้นเขา้ใจไดโ้ดยง่ายและมีความเป็นเอกภาพ เอกลกัษณ์
ในตวัของมนัเอง        

103 ใชสิ้ทธิของตนเองลงคะแนนเสียงเลือกตวัแทนเพื่อท า
หนา้ท่ีแทนตนในการปกครองแต่ละระดบัของประเทศ       

104 ใหค้วามเคารพ นอบนอ้ม เช่ือฟังและปฏิบติัตามค าสั่ง
สอนของบิดามารดา       

105 มีความกตญัญูกตเวทีต่อบิดามารดาผูมี้อุปการะคุณ       
106 สามารถปรับตนเองใหท้ างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้       
107 ไดรั้บความร่วมมือและการการยอมรับจากบุคคลอ่ืน

เพื่อใหส้ามารถท างานใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้       
108 รู้สึกส านึกในคุณ ดว้ยแสดงความเคารพ นบัถือ เช่ือฟัง 

และช่วยเหลือในกิจการงานต่าง ๆ ดว้ยความเตม็ใจ       
109 ตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติั และมุ่งมัน่

เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายอยา่งเต็มก าลงัความสามารถ       
110 ปฏิบติัตามบทบาททางสงคมท่ีตนด ารงอยู ่เพื่อใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสูงสุด และไดป้ระสิทธิผลทั้งในส่วนตน
และสังคม       

111 มีความรู้ความเขา้ใจกติกาและกฎเกณฑท์างสังคม รวมทั้ง
ปฏิบติัตามครรลองของสังคม       
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ขอ้ ตวัแปรปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน 
ระดบัความเหมาะสม ส าหรับ

ผู ้วิจัย  5  4  3  2  1  

112 การอยูอ่ยา่งมีสันติ มีความเท่าเทียมกนั ไดรั้บสิทธ์ิ
พื้นฐานตามหลกัสิทธิมนุษยชน       

113 มีจิตใจท่ีเปิดกวา้ง ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างระหวา่ง
บุคคล       

114 แสดงความตั้งใจท่ีแทจ้ริง ท่ีจะรับฟัง และเขา้ใจผูพ้ดู       
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน 103 เทศบาล โดยแต่ละเทศบาลผู้ให้ข้อมูล 4  คน คือ ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา  
จ านวน 1 คน และศึกษานิเทศก์/หัวหน้าฝ่ายจ านวน 1 คน  ผู้อ านวยการโรงเรียนจ านวน 1 คน 

 และ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้จ านวน 1 คน 
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ภาคผนวก จ  

หนังสือของความอนุเคราะห์ผู้เชียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพือ่ยนืยันและหาแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการเพือ่สร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง 

ของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญ ส าหรับการหาแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการเพือ่สร้าง
คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล 

 

ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/สังกดั 
1 ดร.ระว ี อรรถวลิยั นกับริหารการศึกษา 

กองการศึกษา เทศบาลต าบลกรับใหญ่  จงัหวดัราชบุรี 
   

2 ดร.เอกลกัษณ์  เกิดเทศ นกัวชิาการ ส านกัการศึกษา  
สังกดัเทศบาลนครนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 
 

3 ดร.รสพร  ทองธรรมจินดา  ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลสุขสวสัด์ 
เทศบาลนครนครปฐม จงัหวดันครปฐม 
 

4 ดร.พรรณมาศ  พรหมพิลา รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 2  วดัปราสาททอง 
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
  

5 ดร.โสภี ววิฒัน์ชาญกิจ รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนนครนนทว์ทิยา 2  
เทศบาลนครนนทบุรี  จงัหวดันนทบุรี 
 

6 ดร.ศศิวมิล  ทองโอฬาร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี 
เทศบาลนครนนทบุรี  จงัหวดันนทบุรี 
 

7 ดร.พิชญสุกานต ์ ทองอนนัติวงษ ์ ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ 
เทศบาลนครอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 
 

8 ดร.ศศิกาญจน์  โพธ์ิลงักา ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ 
เทศบาลนครอุบลราชธานี  จงัหวดัอุบลราชธานี 
 

9 วา่ท่ี ร.ต. หญิง ดร.ภูริชญา  ยิม้แยม้ 
 

ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ 
เทศบาลนครระยอง จงัหวดัระยอง 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ช่ือ-สกุล นางสุพรรณิการ์   พงศผ์าสุก  
ท่ีอยู ่ 164/666  หมู่ 2  ซอยปาริชาติ A  ถนนเทศบาล 2  ต าบลพิมลราช   

 อ าเภอบางบวัทอง  จงัหวดันนทบุรี  11110 โทร. 089-672-9894 
ท่ีท างาน โรงเรียนนนทบุรีวทิยาลยั สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี  
 ต าบลออ้มเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี  11110   
 
ประวติัการศึกษา 

พ.ศ. 2546 ส าเร็จการศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต  
 (สาขาการบริหารธุรกิจ)  จากสถาบนัราชภฎัพระนคร 

พ.ศ. 2550 ส าเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต  
(สาขาการบริหารการศึกษา) จากมหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร 

 พ.ศ. 2555 ศึกษาต่อปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา    
   มหาวทิยาลยัศิลปากร 

   
ประวติัการท างาน 

พ.ศ. 2548 - 2549  อาจารย ์1 ระดบั 3 โรงเรียนเทศบาลวดัละหาร   
สังกดัเทศบาลเมืองบางบวัทอง  จงัหวดันนทบุรี 

พ.ศ. 2549 - 2550  ครูผูช่้วย โรงเรียนเทศบาลวดัละหาร   
สังกดัเทศบาลเมืองบางบวัทอง  จงัหวดันนทบุรี 

พ.ศ. 2550 - 2555 ครู คศ. 1 โรงเรียนเทศบาลวดัละหาร  
 สังกดัเทศบาลเมืองบางบวัทอง   จงัหวดันนทบุรี  

  พ.ศ. 2555 - 2556 ครู คศ. 2 โรงเรียนเทศบาลวดัละหาร   
  สังกดัเทศบาลเมืองบางบวัทอง  จงัหวดันนทบุรี  
 พ.ศ. 2557 - 2558 ครู คศ. 2  โรงเรียนนนทป์ระสิทธ์ิวทิยา   
  สังกดัเทศบาลเมืองบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั ครู คศ. 2 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลยั 
  สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี   
  จงัหวดันนทบุรี 
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