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55262321: สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
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  / การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 
     สุรัสวดี  สุขยิ่ง: การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 

เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4. 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: อ.ดร.ชัยรัตน์ โตศิลา, ผศ. ว่าที่ พ.ต.ดร.นพดล เจนอักษร และ  
อ.ดร.วรวุฒิ สุภาพ. 172 หน้า. 
 
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถี
ประชาธิปไตยด้านการเป็นพลเมืองที่มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 2) ศึกษา
พัฒนาการคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้านพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็น
พลเมืองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” อ. แกลง จ. ระยอง จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องรอบรู้เรื่องประชาธิปไตย 2) แบบทดสอบวัดคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้านการเป็นพลเมืองที่มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและ  
3) แบบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้านพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็น
พลเมือง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็น
อิสระต่อกัน และการวัดอัตราพัฒนาการ  
  ผลการวิจัยพบว่า 

1. คุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้านการเป็นพลเมืองที่มีความรู้ 
เกี่ยวกับประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยอิง
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. คุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้านพฤติกรรมที่สะท้อนความ 
เป็นพลเมืองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มีพัฒนาการที่สูงขึ้น โดยเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถี
ประชาธิปไตยด้านพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมืองของนักเรียนอยู่ ในระดับ 3 ได้แก่ การเป็น
พลเมืองแบบมีส่วนร่วม 
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The purposes of this research were to: 1) study the attributes of democratic  
citizenship, knowledgeable citizen before and after participating the creative problem 
solving process of tenth grade students 2) study development of the attributes of  
democratic citizenship, citizenship behaviors participating the creative problem solving 
process of tenth grade students. The samples of this research consisted of 30 students 
from tenth grade students studying in the second semester durning the academic year 
2016 at Klaeng“Wittayasathaworn” School, Amphur Klaeng, Rayong, The instruments 
used in the research consist of 1) lesson plans under the topic ‘well-rounded about 
democracy’ 2) the attributes of democratic citizenship test about being knowledgeable 
citizen and 3) the attributes of democratic citizenship test in the dimension of 
citizenship behaviors. Data were analyzed using arithmetic mean, standard deviation, 
t-test independent and growth rate. 

The findings were as follows: 
1.   The first attribute of democratic citizenship, knowledgeable citizen of  

tenth grade students after participating the creative problem solving process were 
significantly higher than those of before at .01 level of significance. 

2.   The second attribute of democratic citizenship, citizenship behaviors of  
tenth grade students after participating the creative problem solving process was 
increased. The average in democratic citizenship attributes in the dimension of 
citizenship behaviors was at level 3, Participatory Citizen. 
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ครอบครัวที่คอยถามไถ่ดูแล ขอบคุณเด็กชายปวรบุญ สุขยิ่ง หลานชายผู้เป็นที่รักและก าลังใจให้ผู้วิจัย 
สุดท้ายขอขอบคุณนายศาศวัต ด าคง ผู้คอยอ านวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการท าวิทยานิพนธ์ 
และเป็นก าลังใจที่ส าคัญให้ผู้วิจัยเสมอมา ขอบคุณทุกความรักจากบุคคลตามกล่าวมาทั้งหมดที่ท าให้
ผู้วิจัยมีก าลังใจในการท าวิทยานิพนธ์จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำของปัญหำ 
 

ประชาธิปไตย มาจากค าว่า “ประชา” รวมเข้ากับค าว่า “อธิปไตย” ซึ่งแปลความหมายได้ว่า 
อ านาจสูงสุดของประเทศ ประชาธิปไตยจึงหมายถึงระบอบการปกครองที่อ านาจสูงสุดของประเทศ
เป็นของประชาชน (ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, 2554: 245) การปกครองในรูปแบบดังกล่าวมี
สาระส าคัญที่ให้อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน มีสิทธิเสรีภาพในการก าหนดวิถีชีวิตของตน ชุมชน 
สังคมที่ตนอาศัยอยู่ด้วยความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการบริหารดูแลประเทศได้อย่างเสมอภาคเท่า
เทียมกัน โดยประชาชนใช้อ านาจผ่านทางตัวแทนที่ตนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเข้าไปท าหน้าที่ในการบริหาร
ประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,  2558) 
ดังที่ประธานาธิบดี Abraham Lincoln ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของประเทศสหรัฐอเมริกาให้นิยาม
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยว่า “การปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน” 
(Saffell, 2002: 1) ซึ่งระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยจะสมบูรณ์ได้นั้นจะต้องเกิดจากการที่
ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมบนหลักความชอบธรรม แก้ปัญหา
ด้วยสันติวิธี ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง ชุมชน สังคมของตนเองและเป็นก าลังส าคัญใน
การพัฒนาประเทศ (ถวิลวดี บุรีกุล, 2557; ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2557 และ
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2554) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า ประเทศจะพัฒนาไปสู่
ความเป็นสังคมประชาธิปไตยไม่เพียงแต่จะต้องมีกฎกติกา หรือรัฐธรรมนูญที่ดีเท่านั้น กลไกส าคัญ
ที่สุดในการน าพาประเทศไปสู่ความเป็นสังคมประชาธิปไตย การที่ประชาชนของประเทศนั้นมีความ
เป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย สามารถปกครองตนเองได้และหากสังคมไทยมีประชาชนที่เป็น
พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงก็จะท าให้ประเทศพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว มีความมั่นคงและ
ยั่งยืน (ทิพย์พาพร ตันติสุนทร, 2554: 41)  

  
ความเป็นพลเมือง (citizenship) เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของสมาชิกในสังคมที่มีการ 

ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ซึ่งความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย คือ ประชาชนหรือ 
สมาชิกในรัฐที่มีพฤติกรรมอังพึงประสงค์ตามหลักประชาธิปไตย อันได้แก่ บุคคลที่มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ เคารพในหลักสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน มีความเสมอภาค เคารพใน
ความแตกต่างระหว่างบุคคล มีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีวิจารณญาณ รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล ไม่นิ่ง
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นอนใจต่อปัญหาและมีส่วนร่วมหาแนวทางในการแก้ไข รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมทางการเมือง 
(สถาบันพระปกเกล้า, 2555: 251; ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, 2555; วรากรณ์ สามโกเศศ, 2554: 1; 
มูลนิธิฟรีดิช เอแบร์ท, 2558; Westheimer, J., & Kahne, 2003: 237 and Zyngier, D. 2011:  
1-21) จากการสังเคราะห์คุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยตามที่ได้มีนักวิชาการ 
นักการศึกษาได้ให้ทัศนะไว้ ผู้วิจัยสามารถสรุปพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะ
พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 2 ด้าน คือ 1) การเป็นพลเมืองที่มีความรู้ เกี่ยวกับประชาธิปไตย 
(Knowledgeable citizen) 2) พฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง (Citizenship behaviors) โดย
แบ่งพฤติกรรมออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ พลเมืองที่มีความรับผิดชอบเชิงรับ (Passively Responsible 
Citizen) พลเมืองที่มีความรับผิดชอบส่วนตน (Personally Responsible Citizen) พลเมืองแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Citizen) พลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมทางสังคม (Social–Justice 
Oriented Citizen) และพลเมืองทีส่ร้างความเป็นธรรมทางสังคม (Social-Justice Activist Citizen)  

 
การที่ประชาชนในสังคมมีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองทั้งด้านความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย 

(Knowledgeable citizen)  และด้ านพฤติกรรมที่ ส ะท้ อนความเป็นพลเมื อง  (Citizenship 
behaviors) ตามที่กล่าวไปย่อมส่งผลให้สังคมนั้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีพร้อมที่จะเป็นกลไกในการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคงได้ แต่ทั้งนี้การพัฒนาประเทศไปสู่
ความเป็นประชาธิปไตยได้นั้น จะต้องฝึกคนให้มีความรู้ความเข้าใจกระทั่งเกิดส านึกเห็นคุณค่ามีเจต
คติที่ถูกต้องสอดคล้องต่อแนวทางประชาธิปไตย รวมทั้งตระหนักถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
(มูลนิธิฟริดิช เอเเบร์ท , 2556: 9) ซึ่งโรงเรียนนับเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยให้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยด ารงไว้ได้ (Patrick, J, 2005; Shoeman, 2006: นิคม สุมงคล, 2551 และปริญญา    
เทวานฤมิตรกุล, 2552) โดยควรเริ่มจากการปลูกฝังและพัฒนาคุณลักษณะดังกล่าวให้กับเยาวชนซึ่ง
เชื่อว่าความเป็นพลเมือง (citizenship) ของแต่ละคนมีมาตั้งแต่ก าเนิด การออกแบบวิธีการ หรือการ
จัดการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองที่จะท าให้พลเมืองที่เกิดมาได้เรียนรู้พฤติกรรมที่เหมาะสมใน
การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมประชาธิปไตยจึงถือว่ามีความส าคัญและควรให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
(Saffell, 2008: 1-6) การศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง (citizenship education) หมายถึง การ
พัฒนาศักยภาพประชาชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีความรู้ดี มีความรับผิดชอบ ตระหนักใน
บทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ประเทศชาติในฐานะที่เป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยซึ่งมีประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ  

 
ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

เป็นอย่างมากเห็นได้จากมีการก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 7 มุ่งหมายให้ในกระบวนการเรียนรู้ต้องปลูกฝังจิตส านึกที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ เคารพกฎหมายและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ.2551: 6) ที่
มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต
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ตามรูปแบบปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและยังสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ให้สามารถคิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
สามารถท างานเป็น ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
รังเกียจการทุจริต ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและสามารถก้าวทันโลก (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2552: 9-12) 

 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม ระบุถึงจุดเน้นของคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยตามที่
ปรากฏในสาระที่ 2 มีการระบุถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการ
เป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทยด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุขและมาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคม
ปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธ ารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2543: 26-27) กอปรกับในขณะนี้มีนโยบายด้านการเรียนการสอน
หน้าที่พลเมืองของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในชาติ ได้มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีความปรองดองสมานฉันท์เพ่ือสันติสุขในสังคมไทยได้ก าหนดค่านิยมหลัก 12 ประการ 
(ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2557: 1)  

 
นอกจากนี้มีนักการศึกษาของไทยได้ให้ความส าคัญกับการมุ่งพัฒนาให้เยาวชนของไทยมี

คุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย เห็นได้จากงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณลักษณะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ได้แก่ รายงานการวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
นักเรียนให้เป็นพลเมืองดี  (ศักดิ์ชัย นิรัญทวี, 2548), งานวิจัยเรื่ององค์ประกอบที่สัมพันธ์กับ
คุณลักษณะของความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (จันทนา บุญญานุวัตร์, 2549) 
งานวิจัยเรื่องการวิจัยและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนประถมศึกษา (สุจิตรา วันทอง, 2555) และ
งานวิจัยเรื่องบทบาทของครูสังคมในการพัฒนาพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง (รุจน์ ฦาชา, 2555) เป็นต้น จากตัวอย่างงานวิจัยที่กล่าวมาแสดง
ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยและ
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จากการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับพัฒนาพลเมืองสู่
ความเป็นประชาธิปไตยดังที่กล่าวไปแล้วในข้างต้น ท าให้เห็นได้ว่าประเทศไทยให้ความส าคัญต่อการ
พัฒนาเยาวชนไทยสู่ความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยเป็นอย่างมาก 

 
ในปัจจุบันประเทศไทยก าลังประสบปัญหาหลายประการ สิ่งที่สะท้อนให้เห็นคือสังคมไทย

ก าลังอ่อนแอ ไม่อาจแก้ปัญหาเมื่อเผชิญกับวิกฤตการณ์ใหญ่ ๆ ได้ นับตั้งแต่ พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน 
ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการณ์อุทกภัย พ.ศ. 2554 วิกฤตการณ์ทางการเมือง ความแตกแยกแบ่งสีตั้งแต่
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ปลายปี 2549 น ามาซึ่ง ปัญหาความขัดแย้งของคนที่อยู่ในสังคมเนื่องจากความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
ในทางการเมือง (ทิพย์พาพร ตันติสุนทร, 2556: 7-8) ปัญหาความทุจริตของระบบการเมืองไทย 
กล่าวคือ ระบบการเมืองไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าจะเป็นการรับสินบน การใช้อ านาจและ
อิทธิพลในทางไม่ชอบหาผลประโยชน์ หลบเลี่ยงภาษี กอบโกยทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น อัน
ก่อให้เกิดผลร้ายต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างรุนแรง ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่แทบจะยอมรับกันไป
แล้วว่าเป็นปัญหาที่ไม่มีวันแก้ไขได้ คนไทยจ านวนไม่น้อยถึงกับยอมรับนักการเมืองที่ทุจริตแต่ขอให้
ตัวเองได้ผลประโยชน์หรือขอให้มีผลงานให้เห็นบ้าง เพราะเชื่อไปแล้วว่าว่าที่จะได้นักการเมืองที่ไม่โกง
เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ รวมไปถึงการที่คนจ านวนหนึ่งไม่ได้รับรู้ว่าสิ่งที่ตนกระท าคือ การคอร์รัปชั่น 
หรือที่เรียกว่า white corruption ด้วยว่าท ากันจนเป็นเรื่องปกติไปเสียแล้ว (ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2557: 11) จากการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นประจ าปี พ.ศ. 
2556 พบว่า ประเทศไทยได้ 35 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 102 จากการจัด
อันดับทั้งหมด 177 ประเทศทั่วโลกและอยู่ในอันดับ 16 จาก 28 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย (มูลนิธิ
องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย, 2557: 13) จากปัญหาที่กล่าวมาส่งผลให้ขาดความสงบสุขใน
บ้านเมืองรวมทั้งเป็นจุดอ่อนส าคัญในการพัฒนาประเทศสู่ความเจริญ ซึ่งในสภาวะเช่นนี้สังคมไทยจึง
ต้องการประชาชนที่มีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย (ส านักพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์, 2558: ออนไลน์) 

 
นอกจากนี้การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานานาชาติ (IEA) ด้านความรู้เกี่ยวกับพลเมือง

ศึกษาพบว่า นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ย 452 ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของ ICCS และเมื่อจ าแนกระดับ
ความสามารถของนักเรียนไทยพบว่า มีความสามารถระดับ 3 ร้อยละ 25 ความสามารถระดับ 2 ร้อย
ละ 29 ความสามารถระดับ 1 ร้อยละ 38 และความสามารถต่ ากว่าระดับ 1 ร้อยละ 25 (IEA:2010) 
และจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 – 2557 พบว่า คะแนนระดับประเทศ
ในสาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคมต่ ากว่าร้อยละ 50 และมีคะแนน
เฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยในสาระอ่ืน ๆ ของกลุ่มสาระสังคมศึกษา โดยคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศใน
สาระที่ 2 ดังนี้ ปีการศึกษา 2554 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 40.81 ปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 40.18 
ปีการศึกษา 2556 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 35.74 ปีการศึกษา 2557 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 38.51 และปี
การศึกษา 2558 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 45.27 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์กรมหาชน) , 
2558) จากปัญหาที่กล่าวมาจึงจ าเป็นต้องเร่งจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย  

 
เด็กวัยรุ่นที่มีการศึกษาและที่อยู่ในสังคมเมืองมักเริ่มมีความส านึกในความเป็นพลเมืองตามวิถี

ประชาธิปไตย หากความส านึกนี้ได้รับการส่งเสริมจะส่งผลให้เขาเป็นเด็กวัยรุ่นที่มีความสนใจเรื่อง
การเมือง มีความคิดอ่านเรื่องความเป็นไปได้ของบ้านเมืองและอยากร่วมตัดสินชะตากรรมของ
บ้านเมือง เพ่ือพัฒนาสังคม ประวัติการเมืองในหลาย ๆ ประเทศ ได้พิสูจน์ให้เห็นพลังวัยรุ่นว่าเป็นพลัง
ส าคัญอย่างยิ่งที่สามารถพลิกโฉมทางการเมืองของประเทศได้ หากวัยรุ่นไม่ตกเป็นเครื่องมือของ
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นักการเมืองที่ไร้คุณธรรมแล้วเขาจะเป็นพลังส าคัญในการพัฒนาระบบการเมืองของประเทศได้ (ศรี
เรือน แก้วกังวาน, 2547: 355) สถาบันการศึกษามีส่วนส าคัญอย่างมากในการปลูกฝังและพัฒนา
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยให้กับ เด็กวัยรุ่นให้ได้รับความรู้  ทักษะ 
กระบวนการทางวิชาการแล้วยังส่งเสริมให้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม การมีส่วนร่วมใน
ประชาธิปไตยในโรงเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ การรักษากฎระเบียบ มี
ศีลธรรม รู้จักแบ่งปันและคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างเพ่ือน พ่ีน้องในโรงเรียนอันจะน ามาซึ่งการ
หล่อหลอมให้นักเรียนเติบโตเป็นสมาชิกของสังคมประเทศชาติที่มีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีตาม
วิถีประชาธิปไตยอย่างแท้จริง (Sunal and Hass, 2008: 294 และลาวัณย์ วิทยาวุฒิกุล, 2553: 5)  

 
แนวการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยจะต้อง

จัดให้เหมาะสมกับพัฒนาการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองในช่วงวัย โดยเยาวชนที่มีอายุ 15-17 ปี หรือ
นักเรียนที่อยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะต้องน าความรู้เกี่ยวกับมโนทัศน์ หรือแนวคิดพ้ืนฐานที่
เกี่ยวข้องทางการเมืองที่มีความส าคัญต่อระบอบประชาธิปไตยที่เป็นองค์ประกอบส าคัญของโครสร้าง
เข้ามาสอน ตลอดจนจุดอ่อน จุดแข็งของระบบการเมืองระบอบต่างๆ โดยเฉพาะระบอบประชาธิปไตย
ซ่ึงต้องการการวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น (วิชัย ตันศิริ, 2557: 113) นอกจากนี้ยังควรได้รับการพัฒนา
ด้านความรู้ความเข้าใจวิถีชีวิตประชาธิปไตย การใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน 
เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล การเคารพกฎหมาย มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง อีกท้ังยังควรได้รับการพัฒนาความสามารถและทักษะ ทั้งความสามารถท่ีจะคิด ท า และ
แก้ปัญหาด้วยเหตุผล รู้จักสืบคนข้อมูลและแสวงหาค าตอบ การแสดงความคิดเห็น การยอมรับฟัง
ความคิดเห็นผู้ อ่ืน เรียนรู้ที่จะการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง
สร้างสรรค์และโดยสันติวิธี รวมทั้งร่วมแก้ไขปัญหาของส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ (มูลนิธิฟรีดิช 
เอแบร์ท, 2556: 39) เพ่ือให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองที่คุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถี
ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป  

 
การสร้างพลเมืองที่มีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยนั้นไม่เพียงแต่การ

ต้องจัดความรู้ให้เหมาะกับช่วงวัยเท่านั้น แต่ต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการปลูกฝัง
นักเรียนเกิดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้วย ความเป็นพลเมืองคุณภาพใน
ระบอบประชาธิปไตยสามารถสร้างขึ้นได้จากในชั้นเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ท างานร่วมกับผู้อ่ืน
แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน การเปิดโอกาสเลือกศึกษาในสิ่งที่พวกเขาสนใจ ได้ประเมินผล
การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยครูมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลตามความสนใจของนักเรียนและท างานร่วมกับ
นักเรียน (Zyngier, 2011: อ้างถึงใน กานต์สินี สุขุมาลรังสี, 2558: 3) จากการศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องพบว่า กิจกรรมการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เพ่ือความเป็นพลเมืองคือกิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ เปิดโอกาสให้ได้แสดงความ
คิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีโอกาสในการแก้ไข
ปัญหาอย่างมี เหตุผล (นุชสุดา เสริมสมรรถ , 2544: 88-89) ซึ่ งลักษณะดังกล่าวสัมพันธ์กับ 



6 
 

กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (creative problem solving process) โดยเฉพาะกระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Reali (2010) 

 
 กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เป็นกระบวนการที่มีพ้ืนฐานส าคัญจากแนวคิดของ 
Osborn โดยกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ คือ แบบแผนการด าเนินกิจกรรม ผ่านการส ารวจ
ปัญหาเพ่ือน าไปสู่การอภิปรายถึงแนวทางที่หลากหลายในการสร้างแบบแผนเพ่ือการแก้ปัญหาที่
สามารถปฏิบัติได้จริงตามสถานการณ์ ซึ่งต่อมากระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เป็นเรื่องที่ได้รับ
ความสนใจเป็นอย่างมาก มีนักการศึกษา องค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศได้ท าการศึกษาและ
พัฒนากระบวนการดังกล่าว ซึ่งแบ่งเป็นยุคได้ 6 ยุค โดยยุคปัจจุบันคือ กระบวนการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Reali (2010) ซึ่งประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นอ านวยความ
สะดวก (facilitate) ขั้นที่ให้นักเรียนส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานทั้งสภาพของปัญหา วิธีแก้ไขปัญหาและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับการติดสินใจแก้ปัญหา 2) ขั้นจินตนาการ
อนาคต(imagine the future) ขั้นที่ให้นักเรียนก าหนดสภาวะที่ปรารถนาในอนาคตให้เป็นอย่างไร 
และไม่อยากให้เป็นอย่างไร เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจในการแก้ปัญหา 3) ขั้นค้นหาค าถาม (find the 
questions) ขั้นที่ให้นักเรียนระบุปัญหาที่ต้องการจะแก้ไขในรูปแบบปัญหาสั้นๆ ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้
ในขั้นจินตนาการอนาคต 4) ขั้นรวบรวมความคิด (generate ideas) ขั้นที่ให้นักเรียนรวบรวม
ความคิดที่มีความหลากหลายส าหรับใช้แก้ปัญหาที่ได้ระบุปัญหาไว้ในขั้นค้นหาค าถาม 5) ขั้นทักษะ
การแก้ปัญหา (craft solution) ขั้นที่ให้นักเรียนเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่จะน าไปใช้ให้มีความเหมาะสม
และสามารถปฏิบัติได้จริงและร่วมกันอธิบายวิธีการแก้ปัญหาที่ได้เลือกให้ชัดเจน 6) ขั้นการเห็นพ้อง
กับการส ารวจ (explore acceptance) ขั้นที่ให้นักเรียนระบุผู้ที่สนับสนุนกับวิธีการแก้ปัญหาที่กลุ่ม
ของนักเรียนได้เลือกและผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ปัญหาที่กลุ่มได้เลือกจากนั้นนักเรียนร่วมกันแสดง
ความคิดอีกครั้งในการที่เลือกหรือไม่เลือกวิธีการแก้ปัญหานั้นเพราะอะไร 7) ขั้นการวางแผนส าหรับ
การปฏิบัติ (plan for action) ขั้นที่ให้นักเรียนสร้างแผนปฏิบัติการส าหรับการแก้ปัญหาในเรื่องนั้นๆ 

 
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของ Reali (2010) มีขั้นตอนที่ชัดเจนและแตกต่างจาก

กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนักวิชาการคนอ่ืน ๆ กล่าวคือ กระบวนการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์ของ Reali (2010) ได้เพ่ิมขั้นจินตนาการอนาคต (imagine the Future) ซึ่งในขั้นตอนนี้
เป็นการเพ่ิมแรงจูงใจในการแก้ปัญหา โดยก่อนที่จะมีการคิดหาทางแก้ปัญหานั้น จะต้องคิดก่อนว่า
อยากให้เกิดเหตุการณ์ใด หรือไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ใดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้คิดวิธีการ
แก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนมากขึ้นและเพ่ิมขั้นทักษะการแก้ปัญหา (craft solution) ที่จากเดิมที่
ก าหนดให้ระบุการแก้ปัญหาเพียงเท่านั้น ในขั้นนี้ผู้ที่เสนอวิธีแก้ปัญหา สามารถอธิบายถึงสาเหตุใน
การเลือกวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีนั้นและบอกวิธีในการแก้ปัญหานั้น ๆ เพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนมี
ความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
ของ Reali (2010) ได้เพ่ิมขั้นตอนของการเห็นพ้องกับการส ารวจ (explore acceptance) ซึ่งเป็น
ขั้นตอนที่เปิดโอกาสสมาชิกกลุ่มที่เห็นด้วยกับวิธีการแก้ปัญหาที่กลุ่มเลือกกับสมาชิกกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย
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กับวิธีการแก้ปัญหาได้แสดงความคิดเห็นว่าที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยเพราะเหตุใดและร่วมกันปรับปรุง
วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้การระดมความคิดของทั้งสองฝ่ายเพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งในกลุ่ม  

 
นอกจากการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์จะสามารถพัฒนา

ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ได้แล้ว การจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหา
เชิงสร้างสรรค์ของ Reali (2010) ในแต่ละขั้นตอนสามารถน าไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะพลเมืองตาม
วิถีประชาธิปไตยได้ เนื่องจากกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของ Reali (2010) เป็น
กระบวนการที่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีความรู้ มีข้อมูลเพียงพอต่อการหาแนวทางในการ
แก้ปัญหา โดยยึดประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม (Wood, 2006 อ้างถึงใน นิพิฐพร โกมลกิติศักดิ์, 2553: 
2) นอกจากนี้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ยังส่งเสริมให้เกิดคุณสมบัติ ดังนี้ 1) มีความไว้ใจ
พ่ึงพาซึ่งกันและกัน สมาชิกในทีมต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันในการปฏิบัติ หน้าที่ และช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน 2) ความรับผิดชอบในตนเอง สมาชิกต้องมีความ รับผิดชอบในตนเองต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย  3) ความสัมพันธ์ระหว่างกัน  สมาชิกในกลุ่มต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้ 4) ทักษะที่เหมาะส าหรับใช้ปฏิบัติงานร่วมกัน สมาชิกในกลุ่มต้องมีคุณลักษณะ
เป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี มีการติดต่อสื่อสาร การตัดสินใจและแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ดี  5) การประเมิน
กลุ่ม สมาชิกต้องมีทักษะในการประเมิน ตรวจสอบการด าเนินงาน กลุ่มของตนเอง  (Treffinger, 
Isaksen and Dorval; Barbier, 2009; เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ และภัทรภร แสงไชย: 2551)    

 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ตาม

แนวคิดของ Reali (2010) ทั้งในและต่างประเทศพบว่า เป็นกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่
สามารถส่งเสริมให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย โดยคุณลักษณะ
พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยที่ผู้วิจัยศึกษา ประกอบด้วยคุณลักษณะ 2 ด้าน ได้แก่ 1) การเป็น
พลเมืองที่มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย (Knowledgeable citizen) 2) พฤติกรรมที่สะท้อนความ
เป็นพลเมือง (Citizenship behaviors) พิจารณาตามแนวคิดของ David Zyngier (2011) ที่ได้แบ่ง
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยเป็น 5 ระดับ ได้แก่ พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
เชิงรับ (Passively Responsible Citizen) พลเมืองที่มีความรับผิดชอบส่วนตน (Personally 
Responsible Citizen) พลเมืองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Citizen) พลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็น
ธรรมทางสังคม (Social–Justice Oriented Citizen) และพลเมืองที่สร้างความเป็นธรรมทางสังคม 
(Social-Justice Activist Citizen) ซ่ึงเป็นพฤติกรรมส าคัญที่ประเทศไทยก าลังให้ความส าคัญและเร่ง
ส่งเสริม ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้น าการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มา
จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 อันจะท าให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นก าลังส าคัญใน
การพัฒนาประเทศให้เจริญสู่ความเป็นสังคมประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่  1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
ค ำถำมกำรวิจัย 

1. การจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ส่งผลต่อคุณลักษณะความ 
เป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้านการเป็นพลเมืองที่มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยของนักเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 

2. พัฒนาการของคุณลักษณะความเป็นพลเมืองด้านพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง 
ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เป็นอย่างไร 
  
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้านการเป็นพลเมืองที่มี
ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
 2.  เพ่ือศึกษาพัฒนาการคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้านพฤติกรรมที่
สะท้อนความเป็นพลเมืองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  
 
 
 
 

กำรจัดกำรเรียนรู้โดยอิง 
กระบวนกำรแก้ปัญหำเชิงสร้ำงสรรค์

(Creative problem process) 
ตำมแนวคิดของ Reali (2010) 

1. ขั้นอ านวยความสะดวก (facilitate) 
2. ขั้นจินตนาการอนาคต (imagine the  
    future)  
3. ขั้นค้นหาค าถาม (find the  questions)  
4. ขั้นรวบรวมความคิด (generate ideas) 
5. ขั้นทักษะการแก้ปัญหา (craft solution) 
6. ขัน้การเห็นพ้องกับการส ารวจ 
    (explore acceptance)  

7. ขัน้การวางแผนส าหรับการปฏิบัติ 
(plan for action)  

คุณลักษณะควำมเป็นพลเมือง 
ตำมวิถีประชำธิปไตย  

แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 
1. การเป็นพลเมืองที่มีความรู้

เกี่ยวกบัประชาธิปไตย 
(Knowledgeable citizen) 

2. พฤติกรรมที่สะท้อนความเป็น
พลเมือง (Citizenship behaviors)   
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สมมติฐำนของกำรวิจัย 
1. การจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ส่งผลต่อคุณลักษณะความ 

เป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้านการเป็นพลเมืองที่มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยของนักเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

2. พัฒนาการของคุณลักษณะความเป็นพลเมืองด้านพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง 
ของนักเรียนสูงขึ้น หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
 
ขอบเขตกำรวิจัย 
 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน 
แกลง“วิทยสถาวร” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 มีทั้งหมด 10 ห้องเรียน จ านวน 392 คน 

 1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน 
แกลง“วิทยสถาวร” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้องเรียน ประกอบด้วยนักเรียน     
30 คน โดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970: 610) จากนั้นใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับฉลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 
 2. ตัวแปรที่ศึกษำ 
  2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยอิง 
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Creative problem process) ตามแนวคิดของ Reali (2010) 
  2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ คุณลักษณะความเป็นพลเมืองตาม
วิถีประชาธิปไตย  2 ด้าน ได้แก่  ด้านที่  1 การเป็นพลเมืองที่มีความรู้ เกี่ยวกับประชาธิปไตย 
(Knowledgeable citizen) ซึ่งผู้วิจัยยึดตามคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยที่
สอดคล้องกับพัฒนาการทางจิตวิทยา พัฒนาการการเรียนรู้คุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถี
ประชาธิปไตยในแต่ละช่วงวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านที่ 2 พฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง (Citizenship 
behaviors)  โดยแบ่ ง เป็น 5 ระดับ  ได้แก่  พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ เชิ งรับ  (Passively 
Responsible Citizen) พลเมืองที่มีความรับผิดชอบส่วนตน (Personally Responsible Citizen) 
พลเมืองแบบมีส่วนร่วม(Participatory Citizen) พลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมทางสังคม (Social–
Justice Oriented Citizen) พลเมืองที่สร้างความเป็นธรรมทางสังคม  (Social-Justice Activist 
Citizen) ตามแนวคิดของ David Zyngier (2011) 
 

3. ข้อตกลงเบื้องต้นในกำรวิจัย 

  ในการการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกลุ่มเดียว (One Group Pretest-Posttest 
Design) และมีการทดสอบเพ่ือสังเกตพัฒนาการของคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถี
ประชาธิปไตยด้านพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมืองผสมผสานกับแบบดุลยภาพเวลาและกลุ่ม
ตัวอย่างทดลองต่อเนื่อง (Equivalent Time - Series Design) แต่ไม่มีการจัดการเรียนรู้โดยอิง
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กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ก่อนการวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองด้านพฤติกรรมที่
สะท้อนความเป็นพลเมืองครั้งที่ 1 ตามแบบดุลยภาพเวลาและกลุ่มตัวอย่างทดลองต่อเนื่อง 
(Equivalent Time - Series Design)) 
 

4. เนื้อหำที่ใช้ในกำรวิจัย 
  การวิจัยในครั้งนี้ใช้เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม วิชาพ้ืนฐาน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชา ส 31103 สังคมศึกษา 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องรอบรู้เรื่องประชาธิปไตย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วยเนื้อหา
ย่อย ดังนี้ 1) การปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 2) สถานการณ์
การเมืองไทยในปัจจุบันและการแก้ปัญหา 3) ปัญหาสิทธิมนุษยชนและแนวทางการแก้ปัญหา 
 
 5. ระยะเวลำที่ใช้ในกำรวิจัย 

ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์รวม 6  
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมงรวม 12 ชั่วโมง โดยท าการทดลองใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2560 – มีนาคม 2560 

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ  
 กำรจัดกำรเรียนรู้โดยอิงกระบวนกำรแก้ปัญหำเชิงสร้ำงสรรค์  (Creative Problem 
Solving Process) หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมผ่านการส ารวจปัญหาเพ่ือน าไปสู่การ
อภิปรายถึงแนวทางที่หลากหลายในการสร้างแบบแผนที่น าไปสู่การแก้ปัญหาที่สามารถปฏิบัติได้จริง
ตามบริบทของสถานการณ์ โดยอิงแนวคิดของ Reali (2010) ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ 

1.   ขั้นอ ำนวยควำมสะดวก (facilitate) เป็นการให้นักเรียนส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน
ทั้งสภาพของปัญหา วิธีแก้ไขปัญหาและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับ
การตดัสินใจแก้ปัญหา 

2.   ขั้นจินตนำกำรอนำคต (imagine the future) เป็นการให้นักเรียนก าหนด
สภาวะที่ปรารถนาในอนาคตให้เป็นอย่างไร และไม่อยากให้เป็นอย่างไร เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจใน
การแก้ปัญหา 

3.   ขั้นค้นหำค ำถำม (find the questions) เป็นการให้นักเรียนระบุปัญหาที่
ต้องการจะแก้ไขในรูปแบบปัญหาสั้นๆ ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ในขั้นจินตนาการอนาคต 

4.   ขั้นรวบรวมควำมคิด (generate ideas) เป็นการให้นักเรียนรวบรวมความคิด
ที่มีความหลากหลายส าหรับใช้แก้ปัญหาที่ได้ระบุปัญหาไว้ในขั้นค้นหาค าถาม 

5.   ขั้นทักษะกำรแก้ปัญหำ (craft solution) เป็นการให้นักเรียนเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาที่จะน าไปใช้ให้มีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้จริงและร่วมกันอธิบายวิธีการ
แก้ปัญหาที่ได้เลือกให้ชัดเจน 
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6.   ขั้นกำรเห็นพ้องกับกำรส ำรวจ (explore acceptance) เป็นการให้นักเรียน
ระบุผู้ที่สนับสนุนกับวิธีการแก้ปัญหาที่กลุ่มของนักเรียนได้เลือกและผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ปัญหาที่
กลุ่มได้เลือกจากนั้นนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดอีกครั้งในการที่เลือกหรือไม่เลือกวิธีการแก้ปัญหา
นั้นเพราะอะไร 

7.   ขั้นกำรวำงแผนส ำหรับกำรปฏิบัติ (plan for action) เป็นการให้นักเรียน
สร้างแผนปฏิบัติการส าหรับการแก้ปัญหาในเรื่องนั้นๆ 

 
 คุณลักษณะควำมเป็นพลเมืองตำมวิถีประชำธิปไตย หมายถึง พฤติกรรมของสมาชิกใน
สังคมที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบการเมืองการปกครอง สิทธิหน้าที่ของตนตามแนวทาง
ประชาธิปไตยอันเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการมีส่วนร่วมทางการเมือง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของ
ตนเอง เคารพในหลักสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยไม่นิ่งนอนใจต่อ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมพร้อมที่มีส่วนร่วมในการหาแนวทางในการแก้ไข โดยวัดได้จากคุณลักษณะ
พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 2 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

1. กำรเป็นพลเมืองท่ีมีควำมรู้เกี่ยวกับประชำธิปไตย (Knowledgeable  
citizen) ได้แก่ 

1.1 ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขและการมีส่วนร่วมทางการเมือง  

1.2 ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบันและการแก้ปัญหา 
1.3 ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชนและแนวทางการแก้ปัญหา 

 2.  พฤติกรรมที่สะท้อนควำมเป็นพลเมือง  (Citizenship behaviors) โดย
แบ่งเป็น 5 ระดับตามแนวคิดของ David Zyngier (2011) ได้แก่  
  2.1  พลเมืองที่ มีควำมรับผิดชอบเชิงรับ (Passively Responsible 
Citizen) โดยมีลักษณะบ่งชี้คือ พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง และรับผิดชอบ
ต่อตนเอง คนในครอบครัว และคนสนิท มีความเห็นใจผู้อ่ืน 

2.2  พลเมืองท่ีมีควำมรับผิดชอบส่วนตน (Personally Responsible  
Citizen) โดยมีลักษณะบ่งชี้คือ มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตนตามกฎหมาย มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความเห็นใจผู้อ่ืนให้การช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเกิดวิกฤต  

2.3 พลเมืองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Citizen)  โดยมีลักษณะบ่งชี้ 
คือ  มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของตนเองอย่างกระตือรือร้นในการน าเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาซึ่งอาจจะยังไม่สะท้อนถึงการแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์โครงสร้างที่ชัดเจน 
  2.4  พลเมืองที่ มุ่งเน้นควำมเป็นธรรมทำงสังคม (Justice-Oriented 
Citizen) โดยมีลักษณะบ่งชี้คือ มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการสืบสอบหาข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์และ
ประเมินโครงสร้างของปัญหาน าไปสู่การตั้งค าถามเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น   
    2.5  พลเมืองที่สร้ำงควำมเป็นธรรมทำงสังคม (Social-Justice Activist 
Citizen) โดยมีลักษณะบ่งชี้คือ มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่าง
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เป็นระบบโดยการสืบสอบ วิเคราะห์เปรียบเทียบเ พ่ือน าสู่ปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล
เหมาะสมและมีความเป็นไปได้จริง 
 

นักเรียน หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการ 
ศึกษา 2559 โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” จ านวน 30 คน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวน 
การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 

1. ได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ที่สามารถ
น าไปใช้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ ที่มผีลต่อการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตาม
วิถีประชาธิปไตยได้ต่อไป 

2. ได้แผนการสอนที่มุ่งเน้นรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์เพ่ือเป็นแนวทางที่ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปปรับใช้สอนในรายวิชาสังคมศึกษา 
และวิชาอ่ืน ๆ 

3. ได้ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีความตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้และมี
ส่วนรวมทางการเมืองอย่างถูกต้อง 

4. พัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเติบโตเป็น
ทรัพยากรบุคคลที่ดี สามารถใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและเป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาประเทศ 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

  
 การวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัย
ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 

1. แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 
1.1 ความหมายของพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 
1.2 คุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 
1.3 ความส าคัญของคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 
1.4 ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 
1.5 พัฒนาการเรียนรู้คุณลักษณะพลเมืองในแต่ละช่วงวัย 

2. แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 
3. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 

3.1 ความหมายของกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
3.2 แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
3.3 กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
3.4 ข้อดีของกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 
 4.1.1 งานวิจัยในประเทศ 
 4.1.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
 4.2.1 งานวิจัยในประเทศ 
 4.2.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
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1. แนวคิดเกี่ยวข้องคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 
  1.1 ความหมายของพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 
   ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าได้หรือไม่นั้นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดคือ สมาชิก 
ซึ่งแน่นอนว่าทุกสังคมล้วนต้องการสมาชิกที่มีความเป็นพลเมือง ทั้งนี้การที่จะสามารถพัฒนาสมาชิก
ของสังคม ให้มีความเป็นพลเมืองได้นั้น สิ่งที่ส าคัญคือการศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายของค าว่า “ความเป็นพลเมือง” จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ พบว่ามีนักวิชาการ นัก
การศึกษาได้ให้ความหมายเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง ไว้ดังนี้ 

   Good (1959 : 44)  ไ ด้ ใ ห้ ค ว ามหมายของพล เมื อ ง ดี ต าม วิ ถี ข อ ง
ประชาธิปไตยว่า ความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย หมายถึง ความเป็นสมาชิกตามลักษณะ
รูปแบบแห่งการปกครองอันเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมที่ตนด ารงอยู่ 

   Remy (1988 : 64)  ไ ด้ ใ ห้ ค ว ามหมายของพล เมื อ ง ดี ต ามวิ ถี ข อ ง
ประชาธิปไตยว่า ความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย หมายถึง คุณภาพของความร่วมมือของ
บุคคลหนึ่งๆ กับบุคคลอ่ืนๆ ในกระบวนการเกี่ยวกับการปกครองกลุ่ม เช่น การตัดสินใจต่างๆ การ
คุ้มครองผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือการติดต่อสื่อสารกับหัวหน้ากลุ่ม นั่นคือความสามารถเฉพาะที่แต่
ละบุคคลพึงมีเพ่ือที่จะประพฤติตามแนวทางที่จะก่อให้เกิดผลที่ตนต้องการตามบทบาทในฐานะ
พลเมืองและความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

   David Cesarani (1996: 58 - 63) อธิบายว่าความเป็นพลเมืองดีคือ การที่
เป็นประชากรในประเทศนั้นแสดงถึงความเป็นตัวตนในแผ่นดินที่อาศัยอยู่ พลเมืองที่ดีจะต้องเป็นผู้มี
ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์หรือหัวหน้าผู้ปกครองประเทศ เคารพต่อนโยบายของประเทศ มี
ลักษณะทางการเมืองแห่งความถูกต้อง พลเมืองจะต้องตรวจสอบโต้แย้งเมื่อเห็นว่ามีการใช้อ านาจ
อธิปไตยท่ีไม่ถูกต้อง มีการตื่นตัวของความเป็นพลเมืองอยู่เสมอ ซึ่งสามารถดูได้จากการปฏิบัติตนตาม
หน้าที่พลเมือง และการศึกษาวัฒนธรรมในชาตินั้น ๆ  

   David Batstone and Eduardo Mendieta (1999: 1-2 อ้างถึงใน วีณา 
วงศ์ศรีเผือก. 2553) กล่าวเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดี คือผู้ที่ปฏิบัติตามพฤติกรรมของผู้เป็นพลเมือง
ดีที่มีพันธะที่จะรักษาและด ารงไว้ในข้อปฏิบัติต่าง ๆ อย่างถูกต้องต่อบุคคลอ่ืนในสังคม ซึ่งปฏิบัติตาม
เงื่อนไขในสถานภาพของความเป็นพลเมืองสิทธิหน้าที่ของคนที่อาศัยในดินแดนและปฏิบัติตามบัญญัติ
ของรัฐที่ตนเองอาศัยซึ่งได้ระบุตามกฎหมายโดยต้องมีสิทธิหน้าที่สถานภาพทางการเมืองและมีส่วน
ร่วมทางการเมืองร่วมกันจึงถือว่าเป็นพลเมืองดีของรัฐนั้น ๆ  
   ยุทธนา วรุณปิติกุล (2542: 43-44) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับพลเมืองดีคือ 
ผู้ที่รักชาติบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ซึ่งได้กล่าวสรุปวิธีแสดงความรักชาติของ
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พลเมืองดี จากในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่
โรงเรียนมหาดเล็กหลวง ดังนี้ 

1. เอ้ือเฟ้ือแก่คนสัญชาติเดียวกัน 
2. ต้องไม่ประทุษร้ายต่อคนสัญญาณเดียวกัน 
3. ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีความเคารพต่อพระราชก าหนด 

กฎหมาย ไม่ประพฤติสิ่งใดที่ท าลายสาธารณสุข การประพฤติเป็นพลเมืองดีจึงจัดว่าเป็นวิธีแสดงความ
รักชาติอย่างหนึ่ง 

4. ความเต็มใจยอมเสียสละให้แก่ชาติ มุ่งความรวมทั้งการเสียภาษี  
ทั้งออกทุนทรัพย์บ ารุงสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์แก่บ้านเมือง และสาธารณชน อีกทั้งการยอมสละเวลาและ
ความสุขของตนเพ่ือท าการให้เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองด้วย กิจการที่กล่าวมานี้เรียกรวมว่า กรณียะ 
คือ กิจการที่เป็นหน้าที่ควรกระท า และเป็นสมบัติอย่างหนึ่งของพลเมืองดี 

5. รู้จักหวงแหนและสงวนชาติ คือ ต้องไม่ยอมให้ใครมาท าลาย  
แย่งถิ่นที่ตั้งของชนชาติ ไม่ยอมให้ใครมารุกราน พร้อมที่จะเสียสละเลือดเนื้อในการปกป้อง
ประเทศชาติเพ่ือสงวนเป็นมรดกแก่ลูกหลานสืบไป นอกจากสงวนชาติแล้วยังต้องสงวนศาสนาและ
พระมหากษัตริย์อันเป็นบรรทัดฐานที่ตั้งแห่งภูมิธรรมของชาติและอิสรภาพแห่งชาติด้วยเช่นกัน 
   กรมวิชาการ (2544 : 154) ได้ให้ความหมายว่า พลเมืองดีคือคุณลักษณะ
ของบุคคลที่เหมาะสมกับสังคมนั้น ๆ หรือที่สังคมนั้นมีความสามารถในการปกครองตนเองซึ่งบุคคล
นั้นต้องแสวงหาความรู้สติปัญญา 

นุชสุดา เสริมสมัคร (2544: 12) ความเป็นพลเมืองดี หมายถึง การที่บุคคล 
เป็นผู้ที่รู้จักสิทธิ หน้าที่ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องเคารพสิทธิ
และปฏิบัติตนตามกฎหมายของบ้านเมืองร่วมมือแก้ปัญหาและสร้างประโยชน์ต่อชาติเป็นผู้ธ ารงไว้ซึ่ง
ประเพณีและวัฒนธรรมมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์หรือหัวหน้าผู้ปกครองประเทศเคารพ
กฎหมายและนโยบายของประเทศโดยการแสดงบทบาทของหน้าที่ที่สังคมยอมรับเป็นผู้มีจิตส านึกใน
การพัฒนาประเทศและพัฒนาตนให้เป็นผู้มีความรู้ดีมีความประพฤติดีและมีจิตใจที่ดีด้วย 
   คณะอนุกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองด้านพัฒนา
การศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองดี (2553: 4) ได้ให้ความหมายความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยว่าหมายถึง สมาชิกของสังคมท่ีมีอิสรภาพ (Liberty) และพ่ึงตนเองได้ (Indenpendent) 
ใช้สิทธิเสรีภาพโดยควบคู่กับความรับผิดชอบ เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน เคารพความแตกต่าง 
เคารพหลักความเสมอภาค เคารพกติกา ไม่แก้ปัญหาด้วยความรุนแรง ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วน
หนึ่งของสังคม ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะและกระตือรือร้นที่จะรับผิดชอบหรือร่วม
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ขับเคลื่อนสังคม สามารถแก้ปัญหาในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ในครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับประเทศ 
ระดับอาเซียนและระดับประชาคมโลก 

ปลินธร เพ็ชรฤทธิ์ (2550: 15) ความเป็นพลเมืองดี หมายถึงการที่บุคคลเป็นผู้ที่มี
ทัศนคติ ค่านิยมและความประพฤติที่เหมาะสมตามสภาพของสังคม ท าประโยชน์ให้แก่สังคมอันได้แก่ 
การรู้จักสิทธิ หน้าที่ต่อตนเองครอบครัวชุมชนและประเทศชาติ ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องเคารพสิทธิและ
ปฏิบัติตนตามกฎหมายของบ้านเมือง ร่วมมือแก้ปัญหาและสร้างประโยชน์ต่อชาติ ธ ารงไว้ซึ่งประเพณี
และวัฒนธรรม เทิดทูนพระมหากษัตริย์หรือหัวหน้าผู้ปกครองประเทศ แสดงบทบาทหน้าที่ ที่สังคม
ยอมรับ เป็นผู้มีจิตส านึกในการพัฒนาประเทศและพัฒนาตนให้เป็นผู้มีความรู้ดี มีความประพฤติดี มี
จิตใจที่ดี มีเหตุผล มีความรับผิดชอบ รักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความส านึกในความส าคัญของการอยู่
ร่วมกันและปฏิบัติต่อกันเพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่ตนเองและสังคม 

  วีณา วงศ์ศรีเผือก (2553: 33) พลเมืองดี หมายถึงการที่บุคคลปฏิบัติตนเป็นพลเมือง
ดีที่มีคุณภาพ เช่นการแสวงหาความรู้ ไม่ละเมิดกฎหมาย มีเหตุผลและมีวิจารณญาณ มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง รู้จักเคารพสิทธิและปฏิบัติตนตามกฎหมายของบ้านเมือง พัฒนา
ตนให้เป็นผู้มีความรู้ดีและต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ ร่วมมือแก้ปัญหาและสร้าง
ประโยชน์ต่อชาติเป็นผู้ธ ารงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรม มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ เป็นผู้
มีจิตส านึกในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า นอกจากนี้การเป็นพลเมืองที่ดีควร
ประกอบด้วยลักษณะพิเศษ เช่น ความขยัน อดทน ประหยัด รวมไปถึงรักความก้าวหน้าของตนเป็น
ส าคัญ โดยรู้จักสร้างส านึก สร้างตนเอง เพ่ือให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นบุคคลที่มีเลือดนักสู้ส านึกศักดิ์ศรี
ความเป็นคนอย่างจริงจังโดยลดความเห็นแก่ตัวให้น้อยลงจึงถือว่าเป็นพลเมืองดี 

 วรากรณ์ สามโกเศศ (2554: 2) ได้ให้ความหมายของความเป็นพลเมือง คือ การเป็น
คนที่รับผิดชอบได้ด้วยตัวเอง มีความส านึกในสันติวิธี มีการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน และพลเมือง
ตามวิถีประชาธิปไตย หมายถึง สมาชิกของสังคมที่มี อิสรภาพ( liberty) และพ่ึงพาตนเองได้
(independent) ใช้สิทธิเสรีภาพควบคู่กับความรับผิดชอบ เคารพสิทธิเสรีภาพผู้อ่ืน เคารพความ
แตกต่าง เคารพหลักความเสมอภาค เคารพกติกา ไม่แก้ปัญหาด้วยความรุนแรง ตระหนักว่าตนเอง
เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะและกระตือรือร้นที่จะกรับผิดชอบหรือ
ร่วมขับเคลื่อนสังคมและแก้ปัญหาผิดชอบหรือร่วมขับเคลื่อนสังคมและแก้ปัญหาสังคมในระดับต่าง ๆ 
ตั้งแต่ในครอบครัว ชุมชนจนถึงระดับประเทศ ระดับอาเซียนและระดับประชาคมโลก  

  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2554: 14) พลเมืองดี หมายถึง สมาชิกของ
สังคมท่ีมีอิสระและพ่ึงตนเองได้ ใช้สิทธิเสรีภาพโดยควบคู่กับความรับผิดชอบ เคารพสิทธิเสรีภาพของ
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ผู้อ่ืน เคารพความแตกต่าง เคารพหลักความเสมอภาค เคารพกติกาของสังคม ไม่แก้ปัญหาด้วยความ
รุนแรง ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะและ
กระตือรือร้นที่จะรับผิดชอบ หรือร่วมขับเคลื่อนสังคมและแก้ปัญหาสังคมในระดับต่าง  ๆ ตั้งแต่ใน
ครอบครัวชุมชนจนถึงระดับประเทศ 
  ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (2555: 30) ความเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตย 
หมายถึง การที่สมาชิกมีอิสรภาพพ่ึงพาตนเองได้ควบคู่กับความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม มี
อิสรภาพควบคู่กับความรับผิดชอบ และมีสิทธิเสรีภาพความคู่กับหน้าที่ โดยมีความสามารถในการ
ยอมรับความแตกต่างและเคารพกติกาการในการอยู่ร่วมกัน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมต่อความเป็นไปและ
การแก้ปัญหาในสังคมของตนเอง 
  อนงค์ รอดแสน (2557: 87) ได้สรุปความหมายของการเป็นพลเมืองไว้ว่า หมายถึง 
การตระหนักในการเป็นสมาชิกคนหนึ่ง ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคม 
มีสิทธิหน้าที่อันพึงได้ มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อ่ืนและมีความรู้ทางการเมือง การปกครองเพ่ือประกอบ
ร่วมในการตัดสินใจโดยไม่ให้ใครมาครอบง า 
  จารุวรรณ ยิ่งยงค์ (2558: 36) พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้น คือ สมาชิกของ
สังคม ที่มีการเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน เคารพความแตกต่าง เคารพหลักความเสมอภาค เคารพ
หลักกติกา มีเหตุผลเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมรับผิดชอบหรือร่วม
ขับเคลื่อนทางสังคม 
  ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยและการปฏิรูปการศึกษา ฉบับที่ 20 (มติชน , 2558) ระบุความเป็นพลเมืองและหน้าที่
ของพลเมืองไว้ในมาตราที่ 26 ดังนี้ พลเมืองคือบุคคลที่ต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย เคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อ่ืน เคารพหลักความเสมอภาค ยึดมั่นในความถูกต้องชอบ
ธรรม มีค่านิยมที่ดี มีวินัย ตระหนักในหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมรู้รักสามัคคี มี
ความเพียร และพ่ึงตนเอง พลเมืองต้องไม่กระท าการที่ท าให้เกิดความเกลียดชังกันระหว่างคนในชาติ
หรือศาสนา หรือไม่ยั่วยุให้เกิดการเลือกปฏิบัติ การเป็นปฏิปักษ์ หรือการใช้ความรุนแรงระหว่างกัน  

จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ ผู้วิจัยสรุปได้ว่า พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย หมายถึง  
พฤติกรรมสมาชิกของสังคมที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเมืองและสิทธิหน้าที่ของตนตาม
แนวทางประชาธิปไตยอันเป็นข้อมูลพื้นฐานในการมีส่วนร่วมทางการเมือง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ของตนเอง เคารพกฎ กติกาของประเทศ เคารพในหลักสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน เคารพความเสมอ
ภาคและความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยไม่นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่
เกิดข้ึนในสังคมพร้อมที่จะมีส่วนร่วมต่อการรับผิดชอบและมีส่วนร่วมหาแนวทางในการแก้ไข 
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1.2  คุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 
 ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข ประชาชนหรือพลเมืองที่พึงประสงค์จึงควรมีคุณลักษณะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 
และการที่จะบอกว่าบุคคลนั้นเป็นพลเมืองที่มีคุณลักษณะตามวิถีประชาธิปไตยหรือไม่นั้น จึง
จ าเป็นต้องทราบว่าคุณลักษณะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยประกอบด้วยองค์ประกอบใดบ้าง ผู้วิจัย
จึงได้รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของพลเมืองดีและคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถี
ประชาธิปไตย ไว้ดังนี้ 

  Keith, and Tiedt (1968: 188-195) กล่าวถึง ผู้ที่มีคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองดีตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 12 ประการ ดังข้อสรุปต่อไปนี้  

   1.  เป็นผู้ที่มีความเชื่อในสิ่งที่ถูกต้อง ความเสมอภาคและเสรีภาพ 
   2.  เป็นผู้ที่รู้จักเปิดรับความรู้ ความคิดใหม่และรู้จักไม่รับสิ่งที่ไม่ดี   
   3.  เป็นผู้ที่สร้างค่านิยมที่ดี ความเปลี่ยนแปลงโลกไปในทางท่ีดี  
   4.  เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่มผีลต่อสาธารณะชน  
   5.  เป็นผู้ที่พัฒนาทักษะ ความรู้ สนใจการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
   6.  เป็นผู้ที่มีความภูมิใจในชาติตน ช่วยเหลือในฐานะพลเมืองโลก  
   7.  เป็นผู้ที่มีความยึดเหนี่ยวความศรัทธาต่อชาติ  
   8.  เป็นผู้ที่ให้ความส าคัญกับเศรษฐกิจบ้านเมือง  
   9.  เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการพัฒนา  
   10. เป็นผู้ที่มีเมตตาความรู้สึกและความต้องการของเพ่ือนมนุษย์  
   11. เป็นผู้ที่มีความเข้าใจการอยู่ และการท างานร่วมกันในสังคม  
   12. เป็นผู้ที่มีความเป็นประชาธิปไตย 

    Ralph (1991: 178) กล่าวถึง ลักษณะของความเป็นพลเมืองซึ่งสามารถ
สรุปได้ว่า บุคคลที่มีลักษณะของความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย สามารถสรุปได้ดังนี้  

1. มีความเคารพนับถือต่อชีวิตของตนเอง และผู้อ่ืน 
2. มีบุคลิกภาพที่แสดงออกซ่ึงการปกป้องทรัพย์สินของตนเอง 
3. มีความประพฤติด ี
4. คิดถึงส่วนร่วมมากกว่าส่วนตัว 
5. ให้การยอมรับสิทธิที่เป็นของตนเองและผู้อ่ืน 
6. มีความรักและจงรักภักดีต่อประเทศชาติ 
7. มีความซื่อสัตย์ ท าความดี ใช้สิทธิเสรีภาพของตนตามขอบเขต 
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8. มีความระมัดระวังและมีความรอบคอบ 
      Ellis (1995: 303 อ้างถึงใน รุจน์ ฦาชา, 2555: 39-40) เสนอคุณลักษณะ

ของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ดังนี้ 
1. มีความตระหนักต่อสถานการณ์และการมีศักดิ์ศรีของผู้ อ่ืน 

สนใจปฏิบัติตามกฎหมายและรับรู้โดยชอบธรรมของผู้อื่น 
2. มีความรู้ของหลักการการท างานและระบบโครงสร้างฝ่าย

บริหารบ้านเมือง 
3. มีความเข้าใจถึงปัญหาส าคัญ ๆ ของโลกที่เกี่ยวกับประชาชน 

ทั้งในระบบนานาชาติและท้องถิ่น 
4. มีความเข้าใจถึงปัญหาส าคัญ ๆ ของโลกที่เกี่ยวกับประชาชน 

ทั้งในระบบนานาชาติและท้องถิ่น 
5. มีการตัดสินใจในทิศทางที่เหมาะสม 

    Bernard Crick (1998, อ้างถึงในส านักงานเลขาสภาการศึกษา, 2548: 19) 
กล่าวถึงลักษณะส าคัญของพลเมืองที่ดี 3 ประการ ดังนี้ 

1. ต้องมีความรับผิดชอบ ต่อสังคมและศีลธรรม 
2. ต้องมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชน 
3. ต้องมีความรู้ในเรื่องการเมือง การปกครอง   

  Westheimer, J. and Kahne, J. (2004, 237-269) ได้กล่าวถึง 
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย โดยสามารถสรุปได้ตามตารางที่ 1 ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 คุณลักษณะความเป็นพลเมืองของ Westheimer, J. and Kahne 

หัวข้อ 

พลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบ 

(Personally 
Responsible Citizen) 

พลเมืองที่มีส่วนร่วม 
(Participatory Citizen ) 

พลเมืองที่มุ่งเน้น 
ความเป็นธรรมในสังคม 
(Justice-Oriented 

Citizen) 

การอธิบาย 

- รับผิดชอบต่อชุมชน 
- ตั้งใจท างานและจ่ายภาษี 
- ปฏิบัติตามกฎหมาย 
- รีไซเคิลและบริจาคเลือด 
- อาสาที่จะท างานที่

ช่วยเหลือในกรณีที่เกิด
วิกฤตการณ์ 

- เป็นสมาชิกขององค์กรที่
กระตือรือร้นและมีความ
มุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนา 

- จัดการชุมชนให้ใส่ใจต่อสิ่ง
ที่เป็นประโยชน์ เชน่ การ
รักษาสิ่งแวดล้อม การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  

- รู้ว่ารัฐมีกระบวนการ
ท างานอย่างไร 

- รู้วิธีการการท างานอย่าง
เชื่อมโยง 

- คิดเชิงวิพากษ์ต่อ
โครงสร้างของสังคม 
นโยบาย และเศรษฐกิจ 
โดยพิจารณามากกว่า
เหตุการณ์ที่ผิวเผิน 

- ตามสืบคน้และน าเสนอ
ประเด็นทีไ่ม่เป็นธรรมใน
สังคม 

- รู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
ทางสงัคม และผลกระทบ
เชิงระบบที่เกิดขึ้น 

ตัวอย่าง 
การปฏิบัต ิ

- ร่วมบริจาคในการท า
กิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา
ความอดอยากที่เกิดขึ้น 

- มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร จั ด
กิจกรรมแกปัญหาความ
อดอยาก 

- ค้นหาสาเหตุ/ตน้ตอ
ปัญหาและความอดอยาก 
เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบ 
หรือโครงสร้างที่เป็นอยู่
ของสังคมที่ก่อให้เกิด
ความไม่เปน็ธรรม 

แนวคิด
หลัก 

- ในการแก้ปัญหาของ
สังคม และพฒันาสังคม
พลเมืองต้องมี
คุณลักษณะที่ดี ซื่อสัตย์ 
รับผิดชอบ เคารพ
กฎหมาย และกติกาของ
สังคม  

- ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาสังคม พลเมืองต้อง
มีส่วนร่วมและเป็นผูน้ าใน
การวางระบบ และ
โครงสร้างของสังคม 

- ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาสังคม พลเมือง
ต้องตั้งค าถามและเปลี่ยน
ระบบหรือโครงสร้างที่
เป็นอยู่ของสังคม ที่
ก่อให้เกิดความไม่เป็น
ธรรม 

 สรุปได้ว่า คุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยตามแนวคิดของ  
Westheimer, J. and Kahne คือ การเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ (Personally Responsible 
Citizen) การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วม (Participatory Citizen) และการเป็นพลเมืองที่มุ่งเน้นความ
เป็นธรรมในสังคม (Justice-Oriented Citizen) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Zyngier D. (2011: 1-
21)
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Zyngier D. (2011: 1-21) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย โดยสามารถสรุปได้ตามตารางที่ 2 ดังนี้ 
ตารางที่ 2 คุณลักษณะพลเมืองของ Zyngier D. 
 

หัวข้อ 

พลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบเชิงรบั 

(Passively 
Responsible Citizen) 

 

พลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบแบบส่วนตัว 

(Personally 
Responsible 

Citizen) 

พลเมืองแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory 

Citizen) 

พลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็น
ธรรมทางสังคม 

(Justice-Oriented 
Citizen) 

 

พลเมืองที่สร้างความเป็น
ธรรมทางสังคม 

(Social-Justice 
Activist Citizen) 

 

บรรยาย 

ปฏิบัติตามกฎหมาย ปฏิบัติอย่างมีความ
รับผิดชอบในชุมชน 

เป็นสมาชิกที่กระตือรือร้น
ขององค์กรชุมชน 

ประเมินโครงสรา้งทางสังคม 
ทางการเมือง และทาง
เศรษฐกิจ 

ประเมินโครงสรา้งทางสังคม 
ทางการเมือง และทาง
เศรษฐกิจเชิงวิพากษ ์

กลบเกลื่อนภาษี เก็บกวาด
หน้าบา้นให้สะอาด ไม่มีเศษ
ขยะ บริจาคเลือดเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับเงนิ 

จ่ายภาษีตามก าหนด จะเก็บ
ขยะบนท้องถนน อาสา
บริจาคเลือดอย่างเต็มใจ 

จัดการเพื่อดูแลผู้คนที่
ต้องการความช่วยเหลือ 
สนับสนนุการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่
สะอาด 

ค้นคว้ากลยุทธ์เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เนน้
ความส าคัญตน้ตอของ
ปัญหา 

น ากลยุทธ์มาใช้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เนน้
ความส าคัญตน้ตอของ
ปัญหา 

ช่วยเหลือครอบครัวและ
เพื่อนสนิท 

ช่วยเหลือคนแปลกหน้าที่
ต้องการความช่วยเหลือ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง
เกิดวิกฤต 

รู้ว่าตัวแทนรัฐบาลท างาน
อย่างไร และมสี่วนเก่ียวข้อง
กับพวกเขาอย่างไร 

รู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
ทางสงัคมและจะส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสงัคมอย่างไร 

เข้าร่วมกับการเคลื่อนไหว
ทางสงัคมเพื่อที่จะส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสงัคม 
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หัวข้อ 

พลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบเชิงรบั 

(Passively 
Responsible Citizen) 

 

พลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบแบบส่วนตัว 

(Personally 
Responsible 

Citizen) 

พลเมืองแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory 

Citizen) 

พลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็น
ธรรมทางสังคม 

(Justice-Oriented 
Citizen) 

 

พลเมืองที่สร้างความเป็น
ธรรมทางสังคม 

(Social-Justice 
Activist Citizen) 

 

ตัวอย่าง
การกระท า 

รู้สึกเสียใจต่อผู้หิวโหย ก็เลย
บริจาคเงิน 

แบ่งปนัอาหารให้แก่ผู้หิว
โหย 

ช่วยจัดตั้งกลุ่ม Food Drive 
(ช่วยจัดเก็บและแจกจ่าย
อาหาร)  

พยายามคน้หาว่าท าไม 
บางคนถึงเป็นผู้หิวโหยแต่
คนอ่ืน ๆ ไม่เปน็ 

ลงมือปฏิบัติเพื่อป้องกันผู้หิว
โหยในระดับท้องถิ่นและ
ระดับโลก 

การแก้ไข
ปัญหา

สังคมและ
การพัฒนา

สังคม 

พลเมืองเก็บปัญหาไว้กับ
ตัวเองและไม่แทรกแซงคน
อ่ืน 

พลเมืองต้องมีลักษณะนสิัย
ที่ดี ซื่อสัตย์ มีความ
รับผิดชอบ และปฏบิัติตาม
กฎหมาย 

พลเมืองต้องแบ่งปนัให้แก่
องค์กรชุมชน ภายใต้ระบบ
ที่ก่อตั้งขึ้นและโครงสรา้ง
ของชุมชน 

พลเมืองต้องเข้าร่วมอย่าง
กระตือรือร้นและเป็นผู้น า 
ภายใต้ระบบที่ก่อตั้งขึ้นและ
โครงสร้างของชุมชน 

พลเมืองต้องใส่ใจข้อค าถาม 
ข้อวิจารณ์ และการกระจ าที่
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ระบบที่ก่อตั้งขึ้นและ
โครงสร้างทีท่ าให้เกิดความ
ไม่ยุติธรรม 

    

สรุปได้ว่าคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยตามแนวคิดของ Zyngier D. (2011: 1-21) ได้แก่พลเมืองที่มีความรับผิดชอบเชิงรับ 
(Passively Responsible Citizen) พลเมืองที่มีความรับผิดชอบแบบส่วนตัว (Personally Responsible Citizen) พลเมืองแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Citizen)  พลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมทางสังคม (Justice-Oriented Citizen) และพลเมืองที่สร้างความเป็นธรรมทางสังคม (Social-Justice Activist 
Citizen)  22 
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   ผู้เชี่ยวชาญของ The Hong Kong Institute of Education (HKEID) (อ้าง
ถึงใน ศักดิ์ชัย นิรัญทวี, 2548: 25-26) ได้ให้ข้อสรุปว่าพลเมืองที่เหมาะสมกับสังคมในศตวรรษที่ 21 
ควรมีลักษณะดังนี้ 

1.   สามารถที่มองปัญหา แก้ไขปัญหาได้ในฐานะของคนในสังคม 
2.   สามรถท างานร่วมกับผู้อ่ืน รับผิดชอบหน้าที่บทบาทของตนเอง 
3. เข้าใจ ยอมรับและอดทนต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
4. สามารถคิดในลักษณะวิพากษ์วิจารณ์ และคิดอย่างมีระบบ 
5. มีเจตนารมณ์ที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งใดใดด้วยสันติวิธี 
6. มีเจตนารมณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต อุปนิสัยการบริโภคให้ 

เอ้ือต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
7. มีความสามารถท่ีจะรับรู้และปกป้องสิทธิของมนุษยชาติ สิทธิ 

สตรีและสิทธิมนุษยชนของชนกลุ่มน้อย 
8. มีเจตนารมณ์และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองทั้งใน 

ระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
    Abowitz & Hainish (2006) การเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยมี

หลายมิติ ซึ่งการที่จะเป็นพลเมืองได้นั้นจะต้องมีองค์ประกอบ คือ 
1. มีเอกลักษณ์ท่ีมาจากความเป็นสมาชิกของชุมชนทางการเมือง  
2. ยึดถือค่านิยมเฉพาะและอุดมคติ  
3. มีสิทธิและหน้าที่  
4. มีส่วนร่วมทางการเมือง  
5. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง  

   John J. Cogan (อ้างถึงใน ทิพย์พาพร ตันติสุนทร, 2556: 13-14) กล่าวถึง
ลักษณะ ของพลเมืองตามประชาธิปไตย ไว้ดังนี้  

1. การเป็นผู้ที่มีความรู้ มีการศึกษาและความสามารถท่ีจะ 
มองเห็นและเข้าใจในสังคมของตนและสังคมโลกเฉกเช่นเป็นสมาชิกของสังคมโลก 

2. มีความสามารถที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืนและรับผิดชอบทั้งต่อ
ตนเองและผู้อ่ืนในบทบาทส่วนตนและผู้อื่นในบทบาทส่วนตนและต่อสังคม 

3. มีความสามารถท่ีจะเข้าใจ ยอมรับและอดทนต่อความ 
แตกต่างทางวัฒนธรรม 

4. มีความสามารถท่ีจะคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ 
5. มีความเต็มใจที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยท่าทีสันติ 
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6. มีความเต็มใจที่จะเปลี่ยนการใช้ชีวิตและอุปนิสัยการบริโภค 
เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม 

7. มีความสามารถท่ีจะเข้าใจและปกป้องสิทธิมนุษยชน 
8. มีความเต็มใจและมีความสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในทาง 

การเมือง ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
    มัณฑนา สังขะกฤษณ์ และวราพรรณ น้อยสุวรรณ (2535: 113) ได้กล่าวถึง
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยของคนไทยที่พึงประสงค์ในอนาคตอันจะเกิดจาก
การหล่อหลอมของการศึกษาควรประกอบด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 

1. คุณลักษณะด้านปัญญา ได้แก่ เป็นผู้รู้จักเหตุผล มี 
วิจารณญาณในการแยกแยะความรับผิดชอบชั่วดี รู้จักแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดและสามารถรู้เท่าทัน
ต่อความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและหลากหลาย รู้คุณค่าของภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมของสังคมไทย 

2. คุณลักษณะด้านจิตใจ ได้แก่การมีความละอายต่อการกระท า
ผิด รู้จักควบคุมตนเองให้ประพฤติอยู่ภายในกรอบของความถูกต้องดีงาม รู้จักความพอดี มีสมาธิและ
ความอดทน 

3. คุณลักษณะด้านสังคม ได้แก่ การช่วยเหลือเกื้อกูลประโยชน์
แก่กันและกันโดยไม่เห็นแก่ตัวมีความเคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู้อ่ืนตามระบอบประชาธิปไตย
รู้จักใช้ อนุรักษ์และเสริมสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. คุณลักษณะด้านร่างกาย ได้แก่ รู้จักดูแลรักษาสุขภาพอนามัย 
ทั้งของตนเองและของสมาชิกในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม ทั้งมีความสามารถและทักษะในการ
ประกอบการงานและอาชีพที่สอดคล้องกับสมรรถภาพและศักยภาพของบุคคล 
   วลัย  พานิช (2542: 226-235)  ได้วิเคราะห์ว่าบุคคลที่จะเป็นพลเมืองดีนั้น
ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี  มีความเป็นพลเมืองดีโดยมีคุณลักษณะในด้านต่างๆ ต่อไปนี้  
   1. มีความเป็นพลเมืองดีด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะพื้นฐาน 
ดังนี้  

      1.1 รู้และเข้าใจและรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของสังคม  
1.2 รู้เข้าใจสนใจกิจกรรมต่าง ๆ  ของสังคมและโลก  

      1.3 รู้และมีทักษะกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลในการ
ตัดสินใจโดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และธรรมะแก้ปัญหาของสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี  

      1.4 ใฝ่หาความรู้และมีทักษะ 
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      1.5 มีความรู้และทักษะในวิชาสามัญและวิชาเฉพาะด้าน 
ด้านวิทยาการและด้านเทคโนโลยี  

      1.6 ด ารงชีวิตบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม  
      1.7 มีระเบียบ       

1.8 ซื่อสัตย์  
      1.9 ยุติธรรม 
      1.10 ประหยัด 
      1.11 พ่ึงตนเองได้ 
      1.12 ไม่เบียดเบียน 
      1.13 เลือกรับวิทยาการและวัฒนธรรมจากภายนอก 
      1.14 มีความคิดริเริ่ม 
      1.15 อดทน 
      1.16 มีความกล้าทางจริยธรรม 
      1.17 แก้ปัญหาและประเมินผลได้ 
      1.18 มีมนุษยสัมพันธ์ในระหว่างสมาชิกในครอบครัว 

ชุมชน ทั้งสังคมภายในประเทศและในโลก 
 2.  มีความเป็นพลเมืองดีด้ านการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ประกอบด้วย 
      2.1 รู้และเข้าใจ รับผิดชอบในสิทธิของตนในระบอบ 

ประชาธิปไตย 
      2.2 รู้ เข้าใจกฎหมายต่าง ๆ ของบ้านเมือง 
      2.3 รักษาความมัน่คงของชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ 
      2.4 รู้ เข้าใจปัญหาต่าง ๆ และหาแนวทางแก้ไขในทาง 
  การเมืองการปกครอง 
      2.5 ตระหนักในคุณค่าการใช้สิทธิเสรีภาพบนรากฐานแห่ง 
  กฎหมาย  จริยธรรม และศาสนา 
     3.  มีความเป็นพลเมืองดีด้านสังคมและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
      3.1 มีความส านึกในความเป็นคนไทย 
      3.2 รักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม 
      3.3 ธ ารงรักษาไว้ซึ่งสัญลักษณ์และวัฒนธรรมไทย 
      3.4 ภูมิใจในผลงานอันดีเด่นของไทย 
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      3.5 รับผิดชอบต่อการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
      3.6 ท าประโยชน์ให้สังคมตามบทบาทหน้าที่ 
      3.7 เห็นคุณค่าในวิทยาการศิลปวัฒนธรรม 
      3.8 เทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
     4. มีความเป็นพลเมืองดีด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 
      4.1 รู้ เข้าใจพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ 
      4.2 เห็นคุณค่าของการรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
      4.3 นิยมใช้ผลผลิตของไทย 
      4.4 รู้และเข้าใจปัญหาด้านเศรษฐกิจและหาแนว 
  ทางแก้ไขปัญหา 

กรมวิชาการ (2543: 54-58) ได้มีการประชุมระดมสมองผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ 
ก าหนดกรอบหรือคุณลักษณะของเด็กไทยโดยมีเป้าหมายในการพัฒนา ในด้านค่านิยมประชาธิปไตย 
คือ คุณลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมของบุคคลและคุณค่าของผู้อ่ืน เคารพสิทธิและป้องกันสิทธิ
ของตนเองและผู้อ่ืน ด้วยน้ าใจที่เคารพต่อคุณค่าของเสียงส่วนใหญ่ ด้วยความเข้าใจระหว่างกันและกัน
ด้วยความสันติพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงความมีประชาธิปไตย ได้แก่  

1.  เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน  
2.  การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
3.  การเคารพสิทธิ ป้องกันสิทธิของตนเอง 
4.  การเคารพสิทธิผู้อ่ืน 
5.  ความมีเหตุผล 
6.  การเคารพกติกาของสังคม 
7.  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็น 
8.  มีความเสียสละ 
9.  มองโลกในแง่ดี มีความไว้วางใจผู้อื่น 
10. ไม่มีจิตใจเป็นเผด็จการ 

   ทิศนา แขมมณี (2543: 294) เสนอว่า มนุษย์ที่มีพฤติกรรมเป็น 
ประชาธิปไตย ได้แก่ ผู้ที่มีความเชื่อในแง่อุดมคติ อุดมการณ์ ศรัทธาในความเป็นมนุษย์และมีวิถีชีวิต 
การด าเนินชีวิต ความเป็นอยู่ในสังคมที่เป็นอิสระ บนพ้ืนฐานความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่
เบียดเบียนซึ่งกันและกัน มีความเคารพในความคิดเห็นของกันและกัน จึงอาจสรุปเป็นพฤติกรรม
ประชาธิปไตย 3 ลักษณะ คือ พฤติกรรมที่ตั้งบนพื้นฐานแห่ง  
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1.  คารวธรรมของสังคมไทยนั้น ได้แก่ ความเคารพในสถาบันชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์เคารพเทิดทูนพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ กฎระเบียบ ประเพณีวัฒนธรรม 
เคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น 

2.   ปัญญาธรรม ได้แก่ รู้จักใช้เหตุใช้ผล แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี กล้าที่
จะเสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน พิจารณาความคิดของผู้ อ่ืนโดยใช้เหตุผล 
ช่วยเหลืองานส่วนรวมโดยใช้สติปัญญาอย่างเต็มที่สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

3.   สามัคคีธรรม ได้แก่ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองให้ดี
เสียก่อน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว ให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน 
  พรพรรณ วีระปรียากูร (2543: 91-99) ได้สรุปถึงคุณลักษณะของคุณธรรม
ของความเป็นพลเมือง มี 5 มิติ คือ  

1.   การมีวินัยในตน (Self-discipline) 
2.   การมีส านึกสาธารณะ (Public conscious)  
3.   การให้ความร่วมมือ หรือการมีส่วนร่วม  

(Cooperation/participation) 
4.   การมีความความกล้าหาญทางจริยธรรม (Moral courage) 
5.   การมีความผูกพันและยึดมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตย  

  นุชสุดา เสริมสมรรถ (2544: 20) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับบุคคลที่มีคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยว่าเป็นบุคคลที่พึงมีพฤติกรรมในการเป็นผู้ที่สนใจและมีส่วน
ร่วมทางการเมือง รู้แล้วเข้าใจในสิทธิของตนในระบอบประชาธิปไตย ปฏิบัติตนตามกฎหมายของ
บ้านเมือง ตระหนักและมีส่วนร่วมในการปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม 
   สาโรช บัวศรี (2544: 84-89) ได้อธิบายสัมพันธภาพระหว่างสังคมมนุษย์
แบบประชาธิปไตย ซึ่งมีลักษณะส าคัญ 3 ประการ ดังนี้ 
  1.  มีการเคารพซึ่งกันและกันอย่างยิ่ง (Respect for Individuals) 
หรือคารวะธรรม คือ ทุกคนจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันทั้งทางกาย วาจา และความคิด เคารพใน
ความคิดเห็นของผู้อื่น แสดงความคิดเห็นออกมาโดยไม่ล่วงเกินผู้อ่ืน 

2.  มีการแบ่งปันร่วมงานกันและประสานงานกัน (Sharing, 
Participation and Co-operative) หรือสามัคคีธรรม คือ ผู้ใดสามารถในทางใดก็อาสารับแบ่งงานไป
ท า ไม่บ่ายเบี่ยงและหลีกเลี่ยง ร่วมมือกันท าหมดตามอัตภาพและประสานงานกันหมด โดยท าตามที่
ได้ตกลงกันวางแผนซึ่งร่วมกันวางไว้แล้ว ไม่มีใครดื้อดึงกลั่นแกล้งเนื่องจากเห็นแก่ตัวเอง  
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3.  มีความเชื่อม่ันในวิถีการแห่งปัญญา (Faith in the Method of  
Intelligence) หรือปัญญาธรรมคือ การที่คนเรานับถือกันและร่วมมือสามัคคีกันนั้น บางทีอาจนับถือ 
และร่วมมือไปในทางที่ผิด ดังนั้นจ าเป็นต้องมี “ปัญญา” เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งและชี้ทางมิให้เขวไปได้ 
ดังนั้นในสังคมประชาธิปไตยจึงมีการนับถือปัญญาธรรมอย่างยิ่งและคนในสังคมประชาธิปไตยต้องเป็น
ผู้ที่รับการศึกษาดีพอควร เพ่ือที่จะได้มีปัญญาธรรม โดยบุคคลควรจะน าความคิดในแง่ปรัชญา 
ประชาธิปไตยไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันอยู่เสมอจนเป็นนิสัยในชีวิตหรือ เป็นแนวทางแห่งชีวิต (A 
Way of Life) ของแต่ละคน 
      ศักดิ์ชัย นิรัญทวี (2548: 15) ได้สรุปว่าคุณลักษณะของความเป็นพลเมือง
ดี ของเยาวชนไทยมี 3 มิติ ดังนี้ 

1.   ด้านความรู้ ความเข้าใจ ในหลักและระเบียบการปกครอง
ประเทศและท้องถิ่น สิทธิหน้าที่ของตนเอง และผู้อ่ืน การเมืองการปกครอง การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

2.  ด้านความคิดเห็น หรือเจตคติ มีเจตคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางการเมือง การอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย วิถีชีวิต ค่านิยม
อย่างไทย ผดุงความเป็นชาติร่วมกับผู้อ่ืน 

3.  ด้านการปฏิบัติตน ปฏิบัติตนให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย กฎ
ศีลธรรม กฎกติกาของชุมชนท้องถิ่น ประเทศชาติ หลักสิทธิหน้าที่ของพลเมือง ปฏิบัติตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน จรรโลงความถูกต้อง ความเป็นระเบียบ ความดีงามของสังคม 

ปลินธร เพ็ชรฤทธิ์ (2550: 26-27) ได้สรุปลักษณะความเป็นพลเมืองไว้ 5  
ด้าน ได้แก่ 1) คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีด้านทักษะพ้ืนฐาน 2) คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี
ด้านจิตใจ 3) คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีด้านสังคมและวัฒนธรรม 4) คุณลักษณะความเป็นเมือง
ดีด้านเศรษฐกิจและ 5) คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีด้านการเมืองและประชาธิปไตย ซึ่งได้ให้
ทัศนคติเก่ียวกับด้านนี้ว่า หมายถึง การเป็นผู้ที่สนใจและมีส่วนร่วมในการเมือง รู้และเข้าใจในสิทธิของ
ตนในระบอบประชาธิปไตย มีความเคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู้อ่ืนตามระบอบประชาธิปไตยรู้
และเข้าใจกฎหมายต่างๆของบ้านเมือง มีความถูกต้องและยุติธรรม ตระหนักถึงปัญหาต่าง  ๆ ในทาง
การเมืองการปกครองและร่วมหาแนวทางแก้ไข   
   คณะอนุกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้านพัฒนา
การศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองดี (2553: 4-5) ได้สรุปคุณสมบัติของคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยไว้ 6  ประการ ดังนี้ 

1.  มีอิสรภาพ (Liberty) และพ่ึงตนเองได้ (Indenpendent) ไม่อยู่
ภายใต้การครอบง าของระบบอุปถัมภ์ 
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2.  เคารพสิทธิผู้อ่ืน ไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลอื่น 

3.  เคารพความแตกต่าง มีทักษะในการฟังและยอมรับความคิดเห็นที่
แตกต่างจากตนเอง 

4.  เคารพหลักความเสมอภาค เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
ผู้อื่นและเห็นความเท่าเทียมกัน มองคนเป็นแนวระนาบ ไม่ใช่แนวดิ่ง 

5.  เคารพกติกา เคารพกฎหมาย ใช้กติกาในการแก้ปัญหา ไม่ใช้ก าลัง 
และยอมรับผลของการละเมิดกฎหมาย 

6.  รับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
กระตือรือร้นที่จะรับผิดชอบ และร่วมแก้ไขปัญหาสังคมโดยเริ่มต้นที่ตนเอง 
   วีณา วงศ์ศรีเผือก (2553: 38) ระบุถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองไว้ 5 
ด้าน ได้แก่ 1) คุณลักษณะพลเมืองดีด้านทักษะพ้ืนฐาน 2) คุณลักษณะพลเมืองดีด้านจิตใจ 3) 
คุณลักษณะพลเมืองดีด้านสังคม 4) คุณลักษณะพลเมืองดีด้านเศรษฐกิจและ 5) คุณลักษณะพลเมืองดี
ด้านการเมืองและประชาธิปไตย โดยได้ให้ทัศนคติในด้านนี้ว่า หมายถึง การเป็นผู้ที่สนใจและเข้าใจใน
สิทธิของตน มีความเคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ตระหนักถึงปัญหาต่างๆและร่วมหาแนวทางแก้ไข 
     ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (2555: 14) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย ดังนี้ 

1. รับผิดชอบต่อตนเองและพ่ึงตนเองได้ระบอบประชาธิปไตยคือ
ระบอบการปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจสูงสุดในประเทศประชาชนในประเทศจึงมีฐานะ
เป็นเจ้าของประเทศ เมื่อประชาชนเป็นเจ้าของประเทศประชาชนจึงเป็นเจ้าของชีวิตและมีสิทธิ
เสรีภาพในประเทศของตนเอง ท านองเดียวกับเจ้าของบ้านมีสิทธิเสรีภาพในบ้านของตนระบอบ
ประชาธิปไตยจึงท าให้เกิดหลักสิทธิเสรีภาพและท าให้ประชาชนมีอิสรภาพคือเป็นเจ้าของชีวิตตนเอง
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จึงเป็นไทคือเป็นอิสระชนที่พ่ึงตนเองและสามารถรับผิดชอบได้ไม่
ยอมอยู่ภายใต้อิทธิพลอ านาจหรือภายใต้ระบบอุปถัมภ์ของผู้ใดเด็กจะเป็นผู้ใหญ่และเป็นพลเมืองหรือ
สมาชิกคนหนึ่งของสังคมได้อย่างแท้จริงเมื่อสามารถรับผิดชอบตนเองได้ 

2. เคารพหลักความเสมอภาคประชาธิปไตยคือระบอบการปกครอง
ที่อ านาจสูงสุดในประเทศเป็นของประชาชนดังนั้นในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าประชาชนจะแตกต่าง
หรือสูงต่ ากันอย่างไร ไม่ว่าจะร่ ารวยหรือยากจนจะเป็นเจ้านายหรือเป็นลูกน้องทุกคนล้วนแต่เท่าเทียม
กันในฐานะที่เป็นเจ้าของประเทศ“พลเมือง”จึงต้องเคารพหลักความเสมอภาคและจะต้องเห็นคนเท่า
เทียมกันคือเห็นคนในแนวระนาบ (horizontal) เห็นตนเท่าเทียมกับคนอ่ืนและเห็นคนอ่ืนเท่าเทียมกับ
ตนซึ่งจะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากสังคมแบบอ านาจนิยมในระบอบเผด็จการหรือสังคมระบบอุปถัมภ์
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ซึ่งโครงสร้างสังคมจะเป็นแนวดิ่ง (vertical)ที่ประชาชนไม่เสมอภาคไม่เท่าเทียมไม่ใช่อิสระชนและ
มองเห็นคนเป็นแนวดิ่งซึ่งมิใช่ลักษณะของ พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 

3. ด้านการเคารพความแตกต่างระบอบประชาธิปไตยให้เสรีภาพ
และยอมรับความหลากหลายของประชาชนประชาชนจึงแตกต่างกันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลือก
อาชีพวิถีชีวิตความเชื่อทางศาสนาหรือความคิดเห็นทางการเมืองดังนั้นเพ่ือมิให้ความแตกต่างน ามาซึ่ง
ความแตกแยกในสังคม“พลเมือง”ในระบอบประชาธิปไตยจึงต้องยอมรับและเคารพความแตกต่าง
ของกันและกันเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ถึงแม้จะแตกต่างกันและจะต้องไม่มีการใช้ความรุนแรงต่อผู้
ที่เห็นแตกต่างไปจากตนเองถึงแม้จะไม่เห็นด้วยแต่จะต้องยอมรับว่าคนอ่ืนมีสิทธิที่จะแตกต่างหรือมี
ความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากเราได้และต้องยอมรับโดยไม่จ า เป็นที่จะต้องเข้าใจว่าท าไมเขาถึงเชื่อ
หรือเห็นแตกต่างไปจากเราพลเมืองจึงคุยเรื่องการเมืองกันในบ้านได้ถึงแม้จะเลือกพรรคการเมืองคน
ละพรรคหรือมีความคิดเห็นทางการเมืองคนละข้างกัน 

4. ด้านการเคารพสิทธิของผู้อ่ืน ในระบอบประชาธิปไตยทุกคนเป็น
เจ้าของประเทศทุกคนมีสิทธิเสรีภาพแต่ถ้าทุกคนใช้สิทธิโดยค านึงถึงแต่ประโยชน์ของตนเองหรือเอา
แต่ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้งโดยไม่ค านึงถึงสิทธิผู้อ่ืนหรือไม่สนใจว่าจะเกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใด
ย่อมจะท าให้เกิดการใช้สิทธิที่กระทบกระทั่งกันจนไม่อาจจะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกต่อไปได้ 
ประชาธิปไตยก็จะกลายเป็นอนาธิปไตยเพราะทุกคนเอาแต่สิทธิของตนเองเป็นใหญ่สุดท้าย
ประเทศชาติย่อมจะไปไม่รอดสิทธิในระบอบประชาธิปไตยจึงจ าเป็นต้องมีขอบเขตคือมีสิทธิและใช้
สิทธิได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิผู้อ่ืนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจึงต้องเคารพสิทธิผู้อ่ืนและจะต้องไม่
ใช้สิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น 

5. ด้านการเคารพกฎกติกา ประชาธิปไตยต้องใช้กติกาหรือกฎหมาย
ในการปกครองโดยทุกคนต้องเสมอภาคกันภายใต้กติกานั้นแต่ถึงแม้จะมีกฎหมายหรือมีกติกาแต่หาก
ว่าประชาชนไม่เคารพหรือไม่ปฏิบัติตามกติกาก็หามีประโยชน์อันใดไม่ระบอบประชาธิปไตยจึ งจะ
ประสบความส าเร็จได้ต่อเมื่อมีพลเมืองที่เคารพกติกาและยอมรับผลของการละเมิดกติกาพลเมืองจึง
ต้องเคารพกติกาถ้ามีปัญหาหรือมีความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ต้องใช้วิถีทางประชาธิปไตยและใช้กติกาในการ
แก้ไขไม่ใช้ก าลังหรือความรุนแรง 

6. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ประชาธิปไตย
นอกจากจะต้องเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้ อ่ืนและรับผิดชอบต่อผู้ อ่ืนแล้วพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยยังจะต้องใช้สิทธิเสรีภาพของตนโดยรับผิดชอบต่อสังคมด้วย โดยเหตุที่สังคมหรือ
ประเทศชาติมิได้ดีขึ้นหรือแย่ลงโดยตัวเองหากสังคมจะดีขึ้นได้ก็ด้วยการกระท าของคนในสังคมและที่
สังคมแย่ลงไปก็เป็นเพราะการกระท าของคนในสังคมพลเมือ จึงต้องตระหนักว่าตนเองเป็นสมาชิกคน
หนึ่งของสังคมและรับผิดชอบต่อการกระท าของตน 
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    ทิพย์พาพร ตันติสุนทร (2556: 55-56) คุณลักษณะที่ส าคัญของพลเมือง 
ไทยในระบอบประชาธิปไตย ประกอบด้วย 

1.   การเป็นผู้ที่มีความรู้ มีการศึกษา และมีความสามารถที่จะ
มองเห็นและเข้าใจในสังคมของตนเองและสังคมโลกเฉกเช่นเป็นสมาชิกของสังคมโลก 

2.   ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของสังคมเป็นหลัก 
3.   มีความรักในเสรีภาพและมีความรับผิดชอบ 
4.   เคารพความเสมอภาค ความยุติธรรม 
5.   มีความสามารถท่ีจะคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล 
6.   มีความเข้าใจเรื่องหลักสิทธิมนุษยชนและยอมรับความแตกต่าง

ในความเป็นพหุสังคม 
7.   เคารพกฎหมายและยึดหลักนิติรัฐ 
8.   มีความรู้ ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและทา

การเมือง เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกระดับตั้งแต่ชุมชน ท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ 
9.   ยึดมั่นในหลักสันติวิธีไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาความ

ขัดแย้ง 
     ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2557: 20) ได้ก าหนดแนวทางการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติม หน้าที่พลเมือง ได้ก าหนดคุณลักษณะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยไว้
ในจุดเน้นที่ 3 ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไว้ดังนี้ 

1.  การเป็นผู้น าที่ดีและการเป็นสมาชิกท่ีดี 
2.  การใช้สิทธิและหน้าที่ 
3.  การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ 
4.  ความกล้าหาญทางจริยธรรม 
5.  การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ 
6.  การติดตามและประเมินข่าวสารทางการเมืองและรู้เท่าทันสื่อ 
7.  มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง  

การศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย (2556:  
17-20) ระบุถึงคุณลักษณะของพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ว่าประกอบด้วย 4 คุณลักษณะหลัก 
และ 8 คุณลักษณะรอง ดังนี้  

คุณลักษณะหลัก 4 ประการของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ได้แก่  
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1.   พลเมืองที่แข็งขัน (Active citizen) เป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วม
ทางการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม  

2.   พลเมืองเป็นผู้ที่มีความรู้และมีข้อมูลเกี่ยวกับประชาธิปไตยที่
เพียงพอ (Informed/Knowledgeable citizen) อันประกอบด้วย ระบบการเมือง ระบบกฎหมาย 
สิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ 

3.   พลเมืองที่มีทักษะพ้ืนฐานประชาธิปไตย (Skilled citizen) 
ประกอบด้วยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การท างานเป็นหมู่คณะ การใช้กระบวนการประชาธิปไตย
แบบปรึกษาหารือด้วยเหตุผล (deliberation) 

4.   พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (Democratic citizen) มี
ความเชื่อมั่นในพหุนิยม (pluralism) ความเป็นหนึ่งท่ามกลางความหลากหลาย การใช้สันติวิธีในการ
แก้ไขความขัดแย้งเพ่ือประโยชน์ของส่วนร่วม ภราดรภาพ ความเสมอภาค ความยุติธรรมทางสังคม 
การตรวจสอบและถ่วงดุล (check and balance) การพ่ึงตนเอง การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างพ่ึงพากัน 
(under-dependence) และเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ (accountable citizens) มีบทบาท
รับผิดชอบต่อผู้อ่ืน (hold other accountable) และเคารพกฎหมาย  

คุณลักษณะรอง 8  ประการของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ได้แก่ 
 1.  รักความเป็นธรรมและความเสมอภาค (Adhere to equality 
and justice) ยึดถือความยุติธรรม ให้ความส าคัญกับความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกันทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในฐานะที่เป็นมนุษย์ด้วยกัน โดยไม่มีการกีดกัน  เนื่องจากความ
แตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง  
    2.  ใช้เสรีภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  (Use freedom 
based on social responsibility) บุคคลในระบอบประชาธิปไตยย่อมมีเสรีภาพได้มากตราบเท่าที่ไม่
ละเมิดผู้อ่ืน นั่นหมายความว่าบุคคลพึงใช้เสรีภาพด้วยความยินดีที่จะให้ผู้อ่ืนมีเสรีภาพ ได้เช่นเดียวกับ
ตน กล่าวคือบุคคลย่อมใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบโดยที่เสรีภาพนั้นต้องไม่ก่อให้  เกิดผลเสียแก่ผู้อ่ืน 
ระบอบประชาธิปไตยไม่สามารถให้บุคคลใช้เสรีภาพโดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อสังคม โดยรวมได้  

3.  เคารพกฎหมายและกฎกติกา (Respect law and rule) ทุก 
สังคมต้องมีกฎหมายและกฎกติกา บุคคลในระบอบประชาธิปไตยจึงต้องเคารพกฎหมายและกฎกติกา
เพ่ือให้สังคมอยู่ร่วม กันอย่างสันติสุข โดยที่บุคคลในระบอบประชาธิปไตยทุกคนจะต้องสนใจและ
ช่วยกันผลักดันให้กฎหมาย และกฎกติกาต่างๆของสังคมมีความเป็นธรรมส าหรับทุกคนด้วย  

4.  ใช้สิทธิแต่ไม่ละทิ้งหน้าที่ (Use right without neglecting  
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duty) ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบการเมืองการปกครองที่บุคคลได้รับการรับรอง  สิทธิต่าง ๆ
มากมายในฐานะมนุษย์และในฐานะอ่ืน ๆ นอกจากนั้นบุคคลในระบอบประชาธิปไตยก็ย่อมมีสิทธิที่จะ
ให้ด้วย สิทธิที่จะให้นี้ก็คือหน้าที่นั่นเอง เช่น หน้าที่ในการเลือกตั้ง หน้าที่ในการเสียภาษี หน้าที่ใน
การศึกษาเล่าเรียน เป็นต้น บุคคลในระบอบประชาธิปไตยจะมีสิทธิต่างๆได้ก็ต้องท าหน้าที่ด้วย เป็น
ต้นว่า บุคคลมีสิทธิที่จะได้รับบริการจากรัฐบุคคลก็ย่อมต้องมีหน้าที่ต้องเสียภาษี ด้วย บุคคลมีสิทธิที่
จะได้รับประโยชน์จากนโยบายที่ดีของรัฐบาลบุคคลก็ย่อมต้องมี หน้าที่ในการใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมี
วิจารณญาณที่ดีด้วย ระบอบประชาธิปไตยไม่สามารถด ารงอยู่ได้ด้วยดีหากบุคคลเรียกร้องสิทธิโดยไม่ 
ต้องท าหน้าที ่

5.   มีภราดรภาพ และเคารพความแตกต่าง (Adhere to  
fraternity and respect for differences) การที่บุคคลในระบอบประชาธิปไตยมีความเสมอภาคกัน
อาจท าให้บุคคลในสังคมขัด แย้งแตกแยกกัน เพราะบุคคลในระบอบประชาธิปไตยย่อมมีความ
แตกต่างกันในทางความคิดเห็นหรืออ่ืน ๆ ได้ แต่ความแตกต่างเหล่านี้ต้องไม่เป็นเหตุให้บุคคลโกรธ 
เกลียด ทะเลาะ ขัดแย้ง ท าร้าย หรือสังหารบุคคลอ่ืนได้ บุคคลในระบอบประชาธิปไตยต้องมีขันติ
ธรรม (tolerance) กล่าวคือบุคคลในระบอบประชาธิปไตยต้องอดทนต่อความแตกต่างของกันและกัน
ได้ ความแตกต่างของบุคคลในระบอบประชาธิปไตยต้องไม่ท าให้สังคมแตกแยก 

6.  เห็นความส าคัญของประโยชน์ส่วนรวม (Consider public  
interests) เนื่องจากบุคคลไม่สามารถอยู่คนเดียวในโลกได้ จึงต้องอยู่ร่วมกันในสังคม บุคคลจึงต้องถือ
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญด้วย เพราะหากทุกคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนส าคัญกว่าประโยชน์
ส่วนรวม สังคมก็ไม่อาจด ารงอยู่ ได้ และในกรณีที่มีความขัดกันในผลประโยชน์ ( conflict of 
interests) บุคคลในระบอบประชาธิปไตยต้องสามารถแยกประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนได้ 
ทั้งยังพึงเล็งเห็นให้ได้ว่า แท้ท่ีจริงประโยชน์ของส่วนรวมก็เป็นประโยชน์ของบุคคลนั้นเองด้วย 
    7.  มีส่วนร่วมทางการเมือง  (Participate in politics) ระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นระบอบการเมืองการปกครองที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทาง  การเมืองด้วยเพราะ
การเมืองเป็นเรื่องของประชาชนทุกคน ดังนั้นบุคคลในระบอบประชาธิปไตยจึงจ าเป็นต้องมีความรู้
ความเข้าใจทางการเมืองที่เพียงพอต่อการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยด้วย เป็นต้นว่า  บุคคล
ในระบอบประชาธิปไตยพึงรู้และเข้าใจว่าการเมืองมีความส าคัญต่อชีวิตของตนและคนอ่ืน ๆ ในสังคม
อย่างไรรู้และเข้าใจโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบการเมืองการ ปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน
ของประเทศ รู้และเข้าใจขอบเขตภารกิจและอ านาจหน้าที่ของตัวแทนที่เลือกเข้าไป  รู้นโยบายของ
พรรคการเมือง รวมถึงพฤติกรรมและกลไกการควบคุมตรวจสอบบุคลากรทางการเมืองด้วยนอกจากนี้ 
พลเมืองใน ระบอบประชาธิปไตยยังสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้หลายทาง เช่น  การเลือกตั้ง 
การออกเสียงประชามติ การร่วมท าประชาคมให้ความเห็นชอบเรื่องต่าง ๆ เสนอแนะแนวทางการ
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ท างานและการแก้ไขปัญหา การเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ การเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ติดตามตรวจสอบการท างานของผู้ด ารงต าแหน่งทาการเมือง ร่วมท าประชา
พิจารณ์ ช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองหาเสียง เป็นสมาชิกพรรคการเมือง  บริจาคเงินให้
ผู้สมัครและพรรคการเมือง การรวมกลุ่มกันปกป้องสิทธิต่างๆ การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
เพ่ือประท้วงหรือเรียกร้องเรื่องต่าง ๆ ช่วยเหลือภารกิจของส่วนรวม สมัครรับเลือกตั้ง การถอดถอน
ผู้บริหารท้องถิ่น  
    8. คิดอย่างมีวิจารณญาณ (Think critically) บุคคลในระบอบ 
ประชาธิปไตยจะต้องได้รับข้อมูลที่เพียงพอเพ่ือคิดอย่างมี วิจารณญาณที่ดี มีทักษะในการตรวจสอบ 
การตีความ การสะท้อนความคิด อันน าไปสู่การสร้างความคิดเห็นของตนเอง เรียนรู้ที่จะแสดงออกซึ่ง
ความคิดเห็นของตน และพร้อมที่จะทบทวนแก้ไขความคิดเห็นของตน ตลอดจนรู้จักตัดสินใจเลือก
บุคคล หรือตัดสินประเด็นทางการเมืองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
    ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (2558: 12-13) ได้กล่าวถึงพ้ืนฐานความเป็น
พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย มี 3 ประการ ดังนี้ 

1.  เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ทุกคนเกิดมามีคุณค่าเท่ากัน มิอาจล่วง
ละเมิดได้ การมีอิสรภาพ ความเสมอภาค การยอมรับในเกียรติภูมิของแต่ละบุคคล โดยไม่ค านึงถึง
สถานภาพทางสังคมยอมรับความแตกต่างของทุกคน 

2.  เคารพสิทธิ เสรีภาพ กติกาของสังคมเป็นธรรม โดยให้ความส าคัญต่อ
สิทธิ เสรีภาพ กฎกติกาที่วางอยู่บนพ้ืนฐานความยุติธรรมและชอบธรรมมีหลักนิติรัฐในการคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพมิให้ถูกละเมิด 

3.  รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม โดยตระหนักถึงบทบาท หน้าที่
ของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มุ่งเน้นเนื้อหาที่มีคุณลักษณะส าคัญในหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคมในการด ารงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมช่วยเกื้อกูลกันใช้สติปัญญา
ในการแก้ไขปัญหาด้วยเหตุด้วยผล 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2557: 51) ได้ท าการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับคุณลักษณะของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจากนักวิชาการจากทุกทวีปรวมกัน เพ่ือ
เตรียมตัวเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

1.   การเป็นผู้มีความรู้ มีการศึกษาและความสามารถที่จะมองเห็นและ
เข้าใจสังคมของตนเอง และสังคมโลกเฉกเช่นสมาชิกของสังคมโลก 

2.  มีความสามารถที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืนและรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและ
ผู้อื่นในบทบาทส่วนตนและต่อสังคม 



 
 
 

35 
 

3.  มีความสามารถที่จะเข้าใจยอมรับและอดทนต่อความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม 

4.  มีความสามารถที่จะคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลเป็นระบบ 
5.  มีความเต็มใจแก้ไขปัญหาขัดแย้งด้วยท่าทีสันติวิธี ไม่ใช้ความรุนแรง 
6.  มีความเต็มใจเปลี่ยนชีวิต และอุปนิสัยการบริโภคเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม  
7.  มีความสามารถท่ีจะเข้าใจและปกป้องสิทธิมนุษยชน 
8.  มีความเต็มใจและมีความสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมการเมืองทั้งใน

ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 จากการศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยตามที่ได้มี
นักวิชาการ นักการศึกษาได้ให้ทัศนะคติว่า บุคคลที่มีคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองตามวิถี
ประชาธิปไตยจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของรูปแบบ แนวทางการปฏิบัติตนใน
ฐานะพลเมืองของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่แตกต่างกันไปตามช่วงวัย ซึ่งประชากรในการวิจัยครั้ง
นี้ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยจึงสามารถสรุปได้ว่าต้องมีความรู้เกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการมีส่วนร่วมทางการเมือง มีความรู้
เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบันและการแก้ปัญหา และมีความรู้เกี่ยวกับปัญหาสิทธิ
มนุษยชนและแนวทางการแก้ปัญหา 

 นอกจากพลเมืองที่มีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยจะต้องมีความรู้
ตามที่กล่าวไปแล้วนั้น จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าพลเมืองจะต้องมีพฤติกรรมที่สะท้อนถึงความเป็น
พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยผู้วิจัยสังเคราะห์จากข้อมูลของนักวิชาการ ไว้ดังนี้ 
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ตารางที่ 3 ตารางสังเคราะห์พฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 

 
 
 
 

 
ขอบข่ายพฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะความเป็น 

พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 
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พลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบเชิงรับ (Passively Responsible Citizen) 
พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง และ
รับผิดชอบต่อตนเอง คนในครอบครัว และคนสนิท มีความเห็นใจ
ผู้อื่น 

      
 

พลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบส่วนตน (Personally Responsible Citizen) 
มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตนตามกฎหมาย มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความเห็นใจผู้อื่นให้การ
ช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเกิดวิกฤต  

      
 

พลเมืองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Citizen)   
มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของตนเองอย่าง
กระตือรือร้นในการน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาซึ่งอาจจะยัง
ไม่สะท้อนถึงการแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์โครงสร้างที่ชัดเจน 

      
 

พลเมืองท่ีมุ่งเน้นความเป็นธรรมทางสังคม (Justice-Oriented Citizen)  
มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการสืบสอบหาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์
และประเมินโครงสร้างของปัญหาน าไปสู่การตั้งค าถามเพื่อหา
แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

      

พลเมืองท่ีสร้างความเป็นธรรมทางสังคม (Social-Justice Activist Citizen) 
มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบโดยการสืบสอบ วิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อน าสู่
ปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา อย่างมีเหตุผลเหมาะสมและมีความ
เป็นไปได้จริง 
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จากตารางสังเคราะห์พบว่าขอบข่ายพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมืองของ David 
Zyngier (2011) ครอบคลุมขอบข่ายแนวคิดของนักวิชาการที่เสนอพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็น
พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ดังนั้นผู้วิจัยจึงยึดตามแนวคิดของ David Zyngier (2011) ด้วยเหตุนี้
ผู้วิจัยสรุปว่าคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยสามารถแบ่งเป็น 2 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

1.  การเป็นพลเมืองที่มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย (Knowledgeable citizen)  
ได้แก่ 

1.1  ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขและการมีส่วนร่วมทางการเมือง  

1.2  ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบันและการแก้ปัญหา 
1.3  ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชนและแนวทางการแก้ปัญหา 

 2.  พฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง (Citizenship behaviors) ตามแนวคิดของ 
David Zyngier (2011) แบ่งเป็น 5 ระดับ) ได้แก่  
  2.1  พลเมืองที่มีความรับผิดชอบเชิงรับ (Passively Responsible Citizen)   
ลักษณะบ่งชี้ คือ มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและรับผิดชอบต่อตนเอง คน
ในครอบครัว และคนสนิท / มีความเห็นใจผู้อื่น 

2.2  พลเมืองที่มีความรับผิดชอบส่วนตน (Personally Responsible  
Citizen) ลักษณะบ่งชี้ คือ มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตนตามกฎหมาย มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม / มีความเห็นใจผู้อ่ืนให้การช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเกิดวิกฤต 

2.3  พลเมืองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Citizen) ลักษณะบ่งชี้ คือ  มี 
พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของตนเองอย่างกระตือรือร้นในการน าเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาซึ่งอาจจะยังไม่สะท้อนถึงการแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์โครงสร้างที่ชัดเจน   
  2.4  พลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมทางสังคม (Justice-Oriented Citizen)  
ลักษณะบ่งชี้ คือ มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการสืบสอบหาข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์และประเมิน
โครงสร้างของปัญหาน าไปสู่การตั้งค าถามเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น   
    2.5  พลเมืองที่สร้างความเป็นธรรมทางสังคม (Social-Justice Activist 
Citizen) ลักษณะบ่งชี้ คือ มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ระบบโดยการสืบสอบ วิเคราะห์เปรียบเทียบเพ่ือน าสู่ปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหา อย่างมีเหตุผลเหมาะสม
และมีความเป็นไปได้จริง 
  คุณลักษณะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยนี้ ผู้วิจัยยึดตามคุณลักษณะพลเมืองตามวิถี
ประชาธิปไตยท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการทางทางจิตวิทยา พัฒนาการการเรียนรู้คุณลักษณะพลเมืองใน
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แต่ละช่วงวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

1.3 ความส าคัญของคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 
   พลเมืองเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของทุกสังคม ซึ่งต้องการพลเมืองที่มี
คุณภาพ หมายถึง ความมีร่างกายดี จิตใจดี คิดเป็น แก้ไขปัญหาได้ เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ความเจริญก้าวหน้า ความมั่นคงให้กับประเทศชาติ ซึ่งมีนักวิชาการ นักการศึกษาได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับ
ความส าคัญของการที่สังคมนั้น ๆ มีสมาชิกเป็นพลเมืองที่มีคุณลักษณะตามวิถีประชาธิปไตย ดังนี้ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร(2555: 22-23) กล่าวไว้ว่า หาก
สังคมใดที่สมาชิกในสังคมทีรู่้จักปฏิบัติตนเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยย่อมเกิดผลดีต่อสังคมและ
ประเทศ ดังนี้ 

1.  ท าให้สังคมประเทศชาติมีการพัฒนาไปอย่างมั่นคงเพราะการที่
ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายและมีเหตุผลในงานหรือโครงการต่าง ๆ ทั้ง
ในระดับชุมชนถึงระดับประเทศ ตลอดจนเปิดโอกาสให้คนที่มีความรู้ความสามารถได้ร่วมกันท างาน 
ย่อมส่งผลให้การท างานงานนั้นมีประสิทธิภาพ 

2.  ท าให้เกิดความรักและสามัคคีในหมู่คณะ เพราะเมื่อมีการท า
กิจกรรมร่วมกันย่อมมีความผูกพัน ร่วมแรงร่วมใจในการท างานทั้งปวงให้บรรลุเป้าหมายได้ 

3.  ท าให้สังคมมีความเป็นระเบียบ สงบเรียบร้อย เพราะทุกคน
ต้องปฏิบัติตามระเบียบกติกาของสังคม ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่ทุกคนยอมรับ 

4.  สังคมมีความเป็นธรรม สมาชิกทุกคนได้รับสิทธิ  หน้าที่  
เสรีภาพ ความเท่าเทียมกันตามกฎหมาย ท าให้สมาชิกทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมก่อให้เกิด
ความเป็นธรรมในสังคม 

5.  สมาชิกในสังคมมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และมีน้ าใจต่อกันโดยยึด
หลักศีลธรรมเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติต่อกันตามวิถีประชาธิปไตย  
   ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (2558: 14) ได้กล่าวถึงความส าคัญ
ของการที่สังคมนั้นๆ มีพลเมืองที่มีคุณลักษณะของพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ว่าสถาบันทางสังคม
จะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองหรือคุณธรรมของ
ความเป็นพลเมือง ซึ่งจะส่งให้เกิดผลดี ดังนี้ 

1. สังคมมีความเป็นระเบียบ สงบเรียบร้อย 
2. เกิดความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ 
3. เกิดความเท่าเทียม เกิดความเป็นธรรมในสังคม 
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4. ท าให้สังคมและประเทศชาติมีการพัฒนาอย่างมั่นคง 
5. สมาชิกทุกคนได้รับสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ จากกฎหมาย  
6. สมาชิกในสังคมมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และมีน้ าใจต่อกัน 
7. สมาชิกมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับประชาธิปไตย ซึ่งเป็นกลไก

ส าคัญสู่การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นประชาธิปไตย 
 
 จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าหากสังคมใด ประเทศใด มีสมาชิกที่มีคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยย่อมส่งผลให้สังคมนั้น  หรือประเทศนั้น ๆ มีความมั่นคง 
สมาชิกในสังคม / ประเทศชาติ นั้นๆ ย่อมมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขไม่มีการกดขี่ข่มเหง ทางเชื้อชาติ ศาสนาวัฒนธรรม รวมทั้งฐานะทางสังคมทุกคนได้รับสิทธิ
เท่าเทียมกัน สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สมาชิกมีวินัย ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการเมือง
การปกครอง สามารถปฏิบัติตนตามหน้าที่ทางการเมืองได้อย่างเต็มที่และถูกต้อง ส่งผลให้การ
ปกครองมีความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง การด าเนินนโยบายในการพัฒนาต่าง ๆ ของรัฐบาล
สามารถส าเร็จลุล่วงน ามาซึ่งการพัฒนาสังคม / ประเทศชาติสู่ความเจริญ 
 

1.4 ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณลักษณะพลเมืองตาม
วิถีประชาธิปไตย 

1.4.1 ทฤษฎีพัฒนาการสติปัญญาของเพียเจท์ 
 เพียเจท์มีหลักการของเชาว์ปัญญาของเด็ก หรือ Cognitive นั้นมี

พัฒนาการที่แบ่งออกได้ 4 ขั้นพัฒนาการ ในแต่ละขั้นก็จะมีลักษณะเฉพาะและมีคุณลักษณะของ
ความสามารถใหม่ ๆ เกิดขึ้น ความสามารถของแต่ละขั้นจะเป็นพ้ืนฐานสะสมสิ่งเป็นพัฒนาการในขั้น
ต่อไป พัฒนาการของเชาว์ปัญญาและความคิดนี้เกิดจากการที่เด็กได้กระท าหรือการได้มีปฏิสัมพันธ์
โดยตรงกับสิ่งแวดล้อม ความรู้เกิดจากการกระท า (ลิขิต กาญจนาภรณ์, 2548: 9) 
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ตารางที่ 4 ล าดับขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ 
อายุ (ปี) ขั้น พัฒนาการ 

0-2 ประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว 
(Sensorimotor) 

เด็กเรียนรู้โดยใช้ประสารทสัมผัส เช่น ปาก หู ตา 
สิ่งแวดล้อมรอบตัว 
 

2-6 ความคิดก่อนเกิดปฏิบัติปฏิบัติการ 
(Intuitive or Preoperational) 

เรียนรู้ภาษาพูด สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ท่าทางใน
ก า ร สื่ อ ค ว า ม ห ม า ย  รู้ จั ก สิ่ ง ที่ เ ป็ น ตั ว แ ท น
(Representation) โครงสร้างสติปัญญาแบบง่าย 
สามารถหาเหตุผลเชิงอ้างอิงได้ มีความเชื่อใน 
ความคิดของตนอย่างมาก ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง
(Egocentric) เลียนแบบพฤติกรรมของผู้ใหญ่ 

7-11 ปฏิบัติการคิดแบบรูปธรรม 
(Concrete Operations) 

รั บ รู้ รู ป ธ รรม ได้ ดี  ใ ช้ เ หตุ ผล  ส ร้ า งกฎเกณฑ์                   
เห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆเป็นนามธรรม 

11-16 ปฏิบัติการคิดแบบนามธรรม 
(Formal Operations) 

รู้จักคิดหาเหตุผล มีระบบ คาดคะเน ตั้งสมมติฐาน 
แก้ปัญหา พัฒนาสติปัญญาอย่างสมบูรณ์ มีความคิด
เท่าผู้ใหญ่ 

 

ทฤษฎีพัฒนาการสติปัญญาของเพียเจท์ยังแบ่งองค์ประกอบที่มีส่วนเสริมสร้าง 
พัฒนาการเชาว์ปัญญามี  4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่หนึ่ง คือ วุฒิภาวะ(Maturation) ซึ่ง
เป็นการเจริญเติบโตทางสรีรวิทยา โดยเฉพาะเส้นประสาทและต่อมไร้ท่อ ที่มีส่วนส าคัญต่อการพัฒนา
เชาว์ปัญญา หรือจะต้องจัดประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับความพร้อมหรือวัยของเด็ก 
องค์ประกอบที่สอง คือ ประสบการณ์ (Experience) โดยแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ประสบการณ์ที่
เนื่องมาจากปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ (Physical Environment) กับ ประสบการณ์
เกี่ยวกับการคิดหาเหตุผลและทางคณิตศาสตร์ (Logico-mathematical experience) องค์ประกอบ
ที่สาม คือ การถ่ายทอดความรู้ทางสังคม (Social Transmission) เป็นการที่พ่อแม่ ครู และคนที่อยู่
รอบตัวเด็กจะถ่ายทอดความรู้ให้เด็ก หรือสอนเด็กที่พร้อมจะรับการถ่ายทอดด้วยกระบวนการซึมซาบ
ประสบการณ์หรือการปรับโครงสร้างทางเชาว์ปัญญา และองค์ประกอบที่สี่ คือ กระบวนการพัฒนา
สมดุล(Equilibration) หรือการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง (Self-regulation) ซึ่งอยู่ในตัวของแต่
ละบุคคลเพ่ือจะปรับความสมดุลของพัฒนาการเชาว์ปัญญาขั้นต่อไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งสูงกว่าโดยใช้
กระบวนการซึมซาบประสบการณ์ และการปรับโครงสร้างทางสติปัญญา 
  กล่าวโดยสรุป เพีย์เจท์เชื่อว่าพัฒนาการสติปัญญาของบุคคลเป็นผลมาจากการได้มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม โดยเพีย์เจท์ได้แบ่งพัฒนาการทางสติปัญญาไว้ 4 ขั้น คือ
ประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensorimotor) ขั้นความคิดก่อนเกิดปฏิบัติปฏิบัติการ(Intuitive 
or Preoperational) ขั้นปฏิบัติการคิดแบบรูปธรรม (Concrete Operations) และขั้นปฏิบัติการคิด
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แบบนามธรรม (Formal Operations) โดยมีส่วนประกอบที่ช่วยเสริมเสริมสร้างพัฒนาการเชาว์
ปัญญามี 4 องค์ประกอบ คือ วุฒิภาวะ (Maturation) ประสบการณ์ (Experience) การถ่ายทอด
ความรู้ทางสังคม (Social Transmission) และกระบวนการพัฒนาสมดุล (Equilibration) หรือการ
ควบคุมพฤติกรรมของตนเองซึ่งอยู่ในตัวของแต่ละบุคคล 
  ทฤษฎีของเพียเจท์ได้อธิบายพัฒนาการสติปัญญาในช่วงอายุ 11-16 ปี ว่าเป็นการ
ปฏิบัติการคิดแบบนามธรรม (Formal Operations) คือเด็กจะรู้จักคิดหาเหตุผล มีระบบ คาดคะเน 
ตั้งสมมติฐาน แก้ปัญหา พัฒนาสติปัญญาอย่างสมบูรณ์ มีความคิดเท่าผู้ใหญ่ ซึ่งตรงกับช่วงอายุของ
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จึงน ามาใช้อธิบายการเกิดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถี
ประชาธิปไตยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นช่วงวัยที่พัฒนาการทางสติปัญญาจะ
ส่งผลให้รู้จักคิด รู้จักใช้เหตุผล สามารถคิดอย่างมีระบบ และแก้ปัญหาได้โดยครูผู้สอนจะต้องจัด
ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับความพร้อมตามวัยของเด็ก เพ่ือที่เด็กจะได้เรียนรู้และ
พัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยได้อย่างเหมาะสมกับช่วงวัย 
 
   1.4.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก 
    ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์กมีรากฐานการพัฒนา
มาจากทฤษฎีของเพียเจท์โดยโคลเบอร์กแบ่งการพัฒนาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมอกเป็น 3 ระดับ แต่
ละระดับแบ่งออกเป็น 2 ขั้น รวมทั้งหมด 6 ขั้น (พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์. 2547: 166-167; สุรางค์  
โค้วตระกูล. 2553 : 68-75; สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. 2553: 61-62) ดังนี้ 
    1. ระดับก่อนกฎเกณฑ์ (Pre-conventional Level) เป็นระดับที่
บุคคลยึดตนเองเป็นศูนย์กลางในการตัดสินการกระท า พฤติกรรมทางจริยธรรมจะขึ้นอยู่กับเหตุผลที่ผู้
มีอ านาจก าหนดให้หรือผลประโยชน์ของตนเองเป็นใหญ่ โดยไม่ค านึงถึงผลกระทบต่อผู้อ่ืนโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ขั้น คือ 
     1.1 ขั้นที่ 1 หลักการเชื่องฟังและหลบหลีกการถูกลงโทษ 
(Punishment and Obedience Orientation) ขั้นนี้อยู่ในเด็กที่มีช่วงอายุระหว่าง 2-7 ปี เป็นระดับ
ขั้นที่เด็กท าตามกฎ และหลีกเลี่ยงการกระท าซึ่งจะส่งผลให้ถูกลงโทษ เด็กพิจารณาการกระท าจากผล
ที่เห็นได้ภายนอก โดยไม่สนใจเจตนาหรือความเห็นของบุคคลอ่ืน เด็กเข้าใจว่าความดี หมายถึง สิ่งที่
กระท าแล้วไม่ถูกลงโทษหรือถูกต าหนิเด็กจึงพยายามหลีกเลี่ยงการกระท าที่จะก่อให้เกิดการสูญเสีย
หรือความเจ็บปวดทางร่างกายและทรัพย์สิน 
     1.2 ขั้นที่ 2 หลักการแสวงหารางวัล ( Instrumental  
Relativist Orientation) ขั้นนี้อยู่ในเด็กที่มีช่วงอายุระหว่าง 2-10 ปี เป็นระดับขั้นที่เด็กตัดสินใจ
กระท าตามข้อบังคับ ความสนใจความถึงพอใจของตนเอง หรือท าดีเพราะอยากได้ของรางวัลตอบ
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แทน โดยไม่ได้ค านึงถึงความยุติธรรมและความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน เด็กตระหนักว่าผู้อ่ืนก็มีสิทธิท าใน
สิ่งที่เขาสนใจ เด็กเรียนรู้ว่าการกระท าที่ถูกต้อง คือ การกระท าที่สนองความต้องการของตนและท าให้
ตนเกิดความพึงพอใจความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนเป็นไปในลักษณะการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
    2. ระดับตามกฎเกณฑ์ (Conventional Level) เป็นระดับที่บุคคล
เรียนรู้ที่จะกระท าตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มย่อยหรือสังคมที่ตนเป็นสมาชิก พฤติกรรมทางจริยธรรมจะ
ขึ้นอยู่กับความคาดหวังของสังคม ทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องแสดงบทบาทของตนเองอย่างเหมาะสมเมื่อ
อยู่ในสังคมกล่าวคือ บุคคลต้องสนับสนุนและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคมนั้น ๆ ระดับนี้แบ่ง
ออกเป็น 2 ขั้น คือ 
     2.1 ขั้นที่ 3 หลักการท าตามความเห็นของของผู้อื่น  
(Interpersonal Concordance of “good boy nice”Orientation) ขั้นนี้จะพบในเด็กที่มีช่วงอายุ
ระหว่าง 10-13 ปี เป็นระดับขั้นที่เด็กตัดสินใจกระท าตามความคาดหวังของผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหรือสิ่งที่
ผู้อ่ืนเห็นชอบ ดังนั้นพฤติกรรมทางจริยธรรมจะขึ้นอยู่กับความคาดหวังของผู้ อ่ืน โดยพฤติกรรมที่
ถูกต้องคือ การกระท าตนให้ดูดีในสายตาของผู้อ่ืนเพ่ือรักษาความสัมพันธ์ เช่น ความซื่อสัตย์ ความ
กตัญญู ซึ่งเด็กจะยึดถือและปฏิบัติตามข้อตกลงหรือกฎเกณฑ์ของกลุ่ม โดยไม่ได้พิจารณาจากมุมมอง
ที่เป็นหลักการหรือหลักเกณฑ์โดยทั่วไปท าให้เด็กยังไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง และมองว่าการท าดี
คือการท าให้ผู้อื่นชื่นชอบและยอมรับ 
     2.2 ขั้นที่ 4 หลักการท าตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ
ทางสังคม(Law and Order Orientation) ขั้นนี้พบในเด็กท่ีมีช่วงอายุระหว่าง 13-16 ปี เป็นระดับขั้น
ที่เด็กตัดสินใจกระท าบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม เด็กพยายามปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎเกณฑ์ที่เห็นด้วยอย่างเต็มที่ความถูกต้องจะพิจารณาที่ผลประโยชน์ของสังคม หรือกลุ่ม 
หรือสถาบันที่ตนอาศัยอยู่จะได้รับเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และความเป็นระเบียบของสังคม 
    3. ระดับเหนือกฎเกณฑ์ (Post-Conventional Level) เป็นระดับ
บุคคลพยายามที่จะตีความหมายของหลักการและมาตรฐานทางจริยธรรมด้วยวิจารณญาณ โดย
จริยธรรมที่บุคคลยึดถือจะมีความถูกต้องเป็นแบบสากล กล่าวคือบุคคลที่มีการใช้เหตุผลทางจริยธรรม
ในระดับนี้จะตัดสินสิ่งต่างๆ ด้วยหลักการที่ถูกต้องยุติธรรมมากกว่าการใช้ระเบียบแบบแผน หรือ
ความคาดหวังของบุคคลในสังคม บุคคลจะแยกตนเองออกจากกฎเกณฑ์และการคาดหวังของผู้อ่ืน
หรอือาจกล่าวได้ว่ากฎเกณฑ์ต่าง ๆ และความคาดหวังของบุคคลในสังคมไม่มีอิทธิพลต่อวิจารณญาณ
ของบุคคล บุคคลจะด าเนินการด้วยวิจารณญาณของตนเอง โดยค านึงถึงความยุติธรรมว่าเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญที่สุดระดับนี้แบ่งออกเป็น 2 ขั้น คือ 
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3.1 ขั้นที ่5 หลักการท าตามค ามั่นสัญญา (Social  
Contract Orientation) ขั้นนี้พบในบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ซึ่งในระดับนี้บุคคลสามารถ
ควบคุมจิตใจของตนเองได้ บุคคลมีความภาคภูมิใจเมื่อท าดี  และละอายใจตนเองเมื่อท าชั่ว บุคคลมี
ความตระหนักในข้อตกลงหรือกฎเกณฑ์ทางสังคมที่จะท าให้ผู้อ่ืนได้รับประโยชน์  หรือความชอบธรรม
ภายใต้เหตุผลอันควรเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลและจะไม่กระท าตนขัดต่ อสิทธิอันพึงได้ของผู้ อ่ืน 
ตลอดจนไม่ขัดต่อความเห็นชอบของสังคมส่วนรวมมองเห็นว่ากฎเกณฑ์เป็นสิ่งส าคัญแต่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ โดยการเปลี่ยนแปลงต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของสังคมและไม่ขัดต่อความชอบธรรม
ของบุคคลด้วยเช่นกัน 
     3.2 ขั้ นที่  6 หลักการยึด อุดมคติสากล (Universal 
Ethical Principle Orientation) (วัยผู้ใหญ่) ในระดับนี้บุคคลจะแสดงถึงการมีความรู้อย่างกว้างขวาง
เป็นสากลนอกเหนือจากกฎเกณฑ์ในสังคมของตนเอง ตลอดจนมีความยืดหยุ่นทางจริยธรรมเพ่ือจุดมุ่ง
หมายในบั้นปลายอันเป็นอุดมคติอันเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมสากล เป็นหลักการเพ่ือมนุษยธรรม
เพ่ือความเสมอภาคในสิทธิมนุษยชน  และเพ่ือการสงวนไว้ซึ่งการให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีของบุคคล 
บุคคลจะเห็นด้วยกับกฎเกณฑ์ในสังคมถ้าหากกฎเกณฑ์นั้นอยู่บนความถูกต้องอันเป็นอุดมคติ เช่น 
การปฏิบัติตามหลักศาสนาต่าง ๆ โดยความถูกต้องเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับมโนธรรมของแต่ละบุคคลซึ่งได้
พัฒนาแล้ว 
 กล่าวโดยสรุปทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก มีรากฐานการพัฒนามาจาก
ทฤษฎีของเพียเจท์ โดยโคลเบอร์กแบ่งการพัฒนาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมอกเป็น 3 ระดับ แต่ละ
ระดับแบ่งออกเป็น 2 ขั้น รวมทั้งหมด 6 ขั้น ได้แก่ ระดับก่อนกฎเกณฑ์ จะประกอบด้วยขั้นที่ 1 
หลักการเชื่องฟังและหลบหลีกการถูกลงโทษและขั้นที่ 2 หลักการแสวงหารางวัล ระดับตามกฎเกณฑ์ 
จะประกอบด้วยขั้นที่ 3 หลักการท าตามความเห็นชองของผู้ อ่ืน และขั้นที่ 4 หลักการท าตาม
กฎระเบียบ และข้อบังคับทางสังคม  สุดท้ายระดับเหนือกฎเกณฑ์จะประกอบด้วย ขั้นที่ 5 หลักการ
ท าตามค าม่ันสัญญาและข้ันที่ 6 หลักการยึดอุดมคติสากล 
 เมื่อพิจารณาทฤษฎีของโคลเบอร์กได้อธิบายพัฒนาการทางจริยธรรมระดับที่ 2 ตามกฎเกณฑ์ 
(Conventional Level) ขั้นที่ 4 หลักการท าตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับทางสังคม (Law and 
Order Orientation) อายุ 13-16 ปี เป็นระดับขั้นท่ีเด็กสามารถตัดสินใจในการปฏิบัติตนตามบทบาท
และหน้าที่ของในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม เด็กจะพยายามปฏิบัติหน้าที่ตามกฎเกณฑ์ที่ตนเห็น
ด้วยอย่างเต็มที่โดยจะพิจารณาที่ผลประโยชน์ของสังคม หรือกลุ่มของตนทั้งนี้เพ่ือรักษาความสงบ
เรียบร้อยของกลุ่มหรือสังคมไว้  สามารถน ามาใช้อธิบายการเกิดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งมีพัฒนาการอยู่ในระดับตามกฎเกณฑ์ 
(Conventional Level) เป็นระดับที่บุคคลเรียนรู้ที่และจะมีพฤติกรรมตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มย่อย
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หรือสังคมที่ตนเป็นสมาชิก ซึ่งเด็กจะยึดถือและปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเคารพกฎเกณฑ์ของกลุ่มท า
ตามกฎระเบียบและข้อบังคับทางสังคม แสดงออกถึงการเคารพสิทธิผู้อ่ืน เด็กจะตัดสินใจกระท า
บทบาทหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ให้ความร่วมมือในการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
ร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจ รับผิดชอบต่องานกลุ่ม มีส่วนร่วมต่อกิจกรรมของส่วนรวม นอกจากนี้เด็ก
จะกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตนออกมา และเรียนรู้ที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน พยายาม
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎเกณฑ์ท่ีเห็นด้วยอย่างเต็มที่ความถูกต้องโดยใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา พิจารณาที่
ผลประโยชน์ของสังคมหรือกลุ่ม หรือสถาบันที่ตนอาศัยอยู่จะได้รับเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความเป็นระเบียบของสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งของคุณลักษณะความเป็นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย  

 
  1.5 พัฒนาการเรียนรู้คุณลักษณะพลเมืองในแต่ละช่วงวัย 

  ศักดิ์ชัย นิรัญทวี (2548: 92-96) กล่าวในรายงานการวิจัยเอกสารการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีว่าเด็กวัยรุ่นที่มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 13-18 ปี จะ
สามารถเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยได้นั้น จ าแนกได้เป็น 3 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นพลเมือง  
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักและระเบียบการปกครองใน

ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น 
1.2 มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิทธิ หน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน 
1.3 มีความรู้ความเข้าใจในความเกี่ยวโยงกันของสถานภาพของผู้คน

กลุ่มต่างในสังคมในเชิงซ้อน 
1.4 มีความรู้ความเข้าใจในการเมืองการปกครองในมิติสัมพันธ์ระหว่าง

รัฐกับประชาชน เข้าใจเรื่องสิทธิชุมชน  
2. ด้านเจตคติ/ความคิดเห็น 

2.1 มีเจตคติท่ีดีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองอันเป็นประโยชน์ต่อ 
ส่วนร่วม มีเจตคติท่ีดีต่อการอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร 

2.2 เป็นผู้มีความคิดเห็นต่อเหตุการณ์บ้านเมือง 
2.3 เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย วิถีชีวิตและค่านิยมอย่างไทย 
2.4 เห็นคุณค่า และผดุงความเป็นชาติร่วมกับผู้อ่ืน 
2.5 มีความคิดเห็นที่ทันสมัย 
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3. ด้านการปฏิบัติตน 
3.1 การปฏิบัติตนให้ถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย กฎศีลธรรมของ

ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศชาติ 
3.2 ปฏิบัติตนตามหลักสิทธิ หน้าทีของพลเมือง 
3.3 ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 
3.4 มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นเรื่องของการจรรโลงความถูกต้อง 

ความเป็นระเบียบ ความดีงามของสังคม 
 ทิพย์พาพร ตันติสุนทร (2555: 69-70) ได้กล่าวถึงการพัฒนาแนวคิดการให้
การศึกษาเพ่ือการสร้างพลเมือง โดยอิงพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยของเด็ก เริ่มตั้งแต่เด็กเล็ก -เยาวชน
(7-12 ปี) ในวัยนี้พบว่าเด็กจะมีทัศนคติเหมือนครู และเมื่อเริ่มช่วงอายุและการเรียนมากขึ้น เด็กจะ
เริ่มเรียนรู้ในสังคมใกล้ตัว เช่น พ่อแม่  โรงเรียน ชุมชน ชนเผ่า ประเทศของตัวเองเป็นพ้ืนฐาน เด็กรู้ว่า
ตนเองต่างกับคนอ่ืน หมู่บ้านอ่ืน ชาติอ่ืน ภาษาต่างกัน เป็น เป็นการเรียนรู้พ้ืนฐานที่ไม่มีข้อมูลหรือ
เหตุผล เช่น รู้ว่ามีต ารวจ มีนายกรัฐมนตรี เป็นต้น  
 ส่วนเด็กอายุ 13 ถึง 15 ปี จินตภาพเรื่องสังคมและการเมืองจะเพ่ิมขึ้นชัดเจนขึ้น เริ่ม
ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมือง พรรคการเมือง การเลือกตั้ง เรื่องของประเทศ รู้เกี่ยวกับ
ระบอบการเมือง จนเมื่อเข้าสู่อายุ 16 – 18 ปี จะมีความเข้าใจต่อการเมืองของประเทศมากขึ้นหลาย
เรื่องตามมา คือ เรื่องของระบอบการเมืองการปกครอง เรื่องรับธรรมนูญ รัฐสภา เศรษฐกิจ ภาษี สิทธิ
เสรีภาพ สิทธิมนุษยชน สิทธิพลเมือง ความรักชาติ ความมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบทางการเมือง 
  คณะอนุกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้านพัฒนาการศึกษา
เพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองดี ได้จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง 
พ.ศ. 2553 -2561 โดยระบุในยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองส าหรับเด็กและ
เยาวชน ข้อที่ 3 โดยเน้นให้การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-6) มี
รูปแบบเป็นกระบวนการกลุ่มและการฝึกฝนให้นักเรียนเกิดทักษะที่เป็นพื้นฐานของความเป็นพลเมือง 
ฝึกให้นักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เคารพผู้อ่ืนว่าเสมอกับตนเอง เคารพความคิดเห็ นที่
แตกต่าง การคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงปัญหาและเชื่อมโยงตนเองกับปัญหาสามารถแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผู้อ่ืน โดยแยกแยะข้อเท็จจริงที่เป็นวัตถุวิสัย(objective) กับความคิดเห็นที่เป็นอัตวิสัย
(subjective) มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ค านึงถึงส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ต่อผู้อื่นและต่อสังคม  
  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและส านักงานงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษา (2552: 7)  ได้จัดท าคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย ส าหรับ
ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งได้อธิบายการพัฒนาบุคลิกภาพประชาธิปไตยต่อเนื่องจาก
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  โดยยังคงเน้นถึงการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ซึ่ง
จะต้องรู้จักปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องบนพื้นฐาน
ของคุณธรรม จริยธรรม มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ท าประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ 
เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน แนวทางคุ้มครองปกป้องตนเองและผู้อ่ืนตามหลักสิทธิมนุษยชน  และที่
ส าคัญคือในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้ให้ความส าคัญถึงการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ และปัญหา
ในสังคมไทย เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจ มีทัศนคติในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง ตระหนักและเห็นความส าคัญ
ของการพัฒนาตนเอง ชุมชนและประเทศชาติ 
  กลุ่ม Thai Civic Education มูลนิธิฟรีดิช เอแบร์ท และส านักวิชาการมาตรฐาน 
การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2556: 35-36) ได้อธิบายพัฒนาการเรียนรู้
ความเป็นพลเมืองในผู้เรียนที่มีอายุระหว่าง 15 – 17 ปี ว่าเป็นช่วงที่ก าลังพัฒนาตนเองเพ่ือเตรียม
ความพร้อมสู่อาชีพและการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ผู้เรียนควรพัฒนาความตระหนักในฐานะ
พลเมืองมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงมโนทัศน์ เพ่ือการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และประเมินค่า สร้างความเข้าใจ และติดตามตรวจสอบข้อมูล ข่าวสาร ทัศนะท่ีหลากหลาย 
และท าความเข้าใจกับประเด็นทางการเมืองที่ซับซ้อนมากขึ้น 
  ผู้เรียนควรได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบกฎหมายของประเทศไทยและพ้ืนฐานความรู้ที่
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย ศึกษาการเมืองเอเชียและโลก เพ่ือที่จะอธิบายแนวคิด
พ้ืนฐานประชาธิปไตยของไทย และเรียนรู้อุดมการณ์ทางการเมือง และรูปแบบการเมืองการปกครอง
ในเชิงเปรียบเทียบ เพ่ือน ามาใช้วิเคราะห์ ติดตาม และท าความเข้าใจในประเด็นปัญหาระหว่าง
ประเทศ รวมถึงประเด็นทางศีลธรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจทางการเมืองระดับ
ท้องถิ่น 
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ตารางที่ 5 ความรู้ความเข้าใจ ความสามารถและทักษะของความเป็นพลเมืองในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
   ปีที่ 4-6 (อายุ 15-17 ปี) 

ความรู้ความเข้าใจ ความสามารถและทักษะ 

  อุ ดมการณ์ป ระชาธิ ป ไตยและวิ ถี ชี วิ ต
ประชาธิปไตย 
  ระบอบการเมืองการปกครองของไทย และ

ระบอบการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 
 

 การตั้งค าถามและการแสวงหาค าตอบ 
 การสืบค้นข้อมูลการตรวจสอบข้อมูล 
 การท างานกลุ่ม 
 ความเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม 
 การแสดงความคิดเห็น และการสื่อสาร 

 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง 
 

 การคิดวิเคราะห์ 
 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทย 
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน และโลก 
 กลไก สถาบันและกระบวนการเมืองการ  

ปกครองของไทยในปัจจุบัน 
  รูปแบบ และประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารราชการแผ่นดินของไทยในปัจจุบัน 

 การแก้ปัญหา 
 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 การอยู่ร่วมกัน 
 การรวมกลุ่มท ากิจกรรมด้านการเมือง 
 การสื่อสารเพ่ือการเมือง ได้แก่ การรณรงค์ 

การประท้วง การจัดเวทีระดมความคิดเห็น 
  

กล่าวโดยสรุปได้ว่า พัฒนาการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองในช่วงวัยของผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (อายุ 15-17 ปี) เรื่องความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ผู้เรียนควรได้
พัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจวิถีชีวิตประชาธิปไตย การใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของ
ผู้อ่ืน เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล การเคารพกฎหมาย เรียนรู้เกี่ยวกับระบอบการปกครอง 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง และการบริหารราชการแผ่นดิน ปัญหาการเมืองการ
ปกครองในปัจจุบัน อีกทั้งยังควรได้รับการพัฒนาความสามารถและทักษะ ทั้งความสามารถที่จะคิด 
ท า และแก้ปัญหาด้วยเหตุผล รู้จักสืบคนข้อมูลและแสวงหาค าตอบ การแสดงความคิดเห็น การ
ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน เรียนรู้ที่จะการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างสร้างสรรค์และสันติวิธี รวมทั้งร่วมแก้ไขปัญหาของส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้
นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองที่คุณลักษณะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยเพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาประเทศต่อไป 

จากการศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ผู้วิจัยได้ใช้เนื้อหาใน
การวิจัย เรื่อง รอบรู้เรื่องประชาธิปไตย ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งมีเนื้อหาตามตัวชี้วัดและ
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มาตรฐานการเรียนรู้ ส 2.1 ตัวชี้วัดที่ 4 และ ส 2.2 ตัวชี้วัดที่ 1, 3 และ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 2551 ประกอบด้วยเนื้อหาย่อย ดังนี้    
1) ระบบการเมือและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 2) สถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบันและแนวทาง
แก้ปัญหา 3) ปัญหาสิทธิมนุษยชนและแนวทางแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะพลเมืองตามวิถี
ประชาธิปไตยที่ได้มีนักวิชาการและนักการศึกษากล่าวไว้ รวมทั้งสอดคล้องกับพัฒนาการเรียนรู้ความ
เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 และทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณลักษณะประชาธิปไตย ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนในวัยนี้เรียนรู้เรื่องของการเมือง
การปกครอง สิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย 
พฤติกรรม 2 ด้าน ดังนี้ 

คุณลักษณะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย แบ่งเป็น 2 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
1. การเป็นพลเมืองที่มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย (Knowledgeable citizen)  

ได้แก่ 
1.1 ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุขและการมีส่วนร่วมทางการเมือง  
1.2 ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบันและการแก้ปัญหา1 
1.3 ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชนและแนวทางการแก้ปัญหา 

 
 
  2.   พฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่  
  2.1  พลเมืองที่มีความรับผิดชอบเชิงรับ (Passively Responsible Citizen)   

2.2  พลเมืองที่มีความรับผิดชอบส่วนตน (Personally Responsible 
Citizen)   

2.2 พลเมืองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Citizen)  
  2.4  พลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมทางสังคม (Justice-Oriented Citizen)  
    2.5  พลเมืองที่สร้างความเป็นธรรมทางสังคม (Social-Justice Activist 
Citizen)  

 
2. แนวทางการจัดการเรียนการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองตามวิถี 

ประชาธิปไตย 
  ส านักงานเลขาธิการการสภาการศึกษา (2554: 12-18) ได้กล่าวว่า ยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการศึกษาที่สร้างความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบกิจกรรมที่เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความ
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คิดเห็นและการลงมือปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะรอบด้านเพ่ือประโยชน์ของตนเองและสังคม โดยใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเน้นพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาความเป็นพลเมือง โดยตองจัดให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนเน้นกระบวนการกลุ่มและ
ฝึกฝนให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะพ้ืนฐานของการเป็นพลเมือง มีความสามารถในการท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน ค านึงถึงส่วนรวมและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืนและสังคมซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ
การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง(Thai Civic Education) ที่ได้มีข้อควรพิจารณาในการ
ด าเนินการในการสร้างพลเมือง คือ ต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับจุดหมาย เหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย(มูลนิธิฟรีดิช เอแบร์ท, 2556: 42) ซึ่งมีนักการศึกษาได้เสนอแนวทางในการจัดการสอน
เพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง ดังนี้ 

Jack l.Nelson and John U. Michaelis (1992: 42-43) ได้เสนอกิจกรรมการ 
เรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองคือ กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม เช่น การท างานกลุ่ม การท างานเฉพาะบุคคล โต้วาทีการอภิปราย บทบาท
สมมติ แสดงละคร การคุยกับผู้อ่ืน สัมภาษณ์ ส ารวจ ประชามติ การแก้ปัญหาความขัดแย้ง การ
ชักชวนหาแนวร่วม การประชุมเกี่ยวกับการเมือง การแสดงบทบาท สาธิต ทดลองโดยกิจกรรม
สร้างสรรค์ สถานการณ์จ าลอง เกม กิจกรรม การให้ผู้เรียนฝึกประเมินผลการเรียนรู้  
   James A. Bank (1985: 63-64) ได้กล่าวถึงกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคม
ศึกษาที่พัฒนาทักษะให้ผู้เรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณสมบัติความเป็น
พลเมืองดีคือ กิจกรรมที่พัฒนาทักษะการสืบสอบด้านค่านิยม ได้แก่การวิเคราะห์สถานการณ์สังเกต 
จ าแนกแยกแยะ การตรวจสอบปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ รู้จักป้องกันและหาทางที่เหมาะสมกิจกรรม
ที่พัฒนาทักษะการตัดสินใจ ได้แก่ แสดงความคิด เห็นการแสดงค่านิยมที่ถูกต้อง รู้จักตัดสินใจเลือก
บทบาทที่เหมาะสม ท านายสถานการณ์ ใช้แนวทางเลือกแสดงออกให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และ
กิจกรรมที่พัฒนาบทบาทความเป็นพลเมือง ได้แก่ การท างานร่วมกับผู้อ่ืนในกลุ่ม การสื่อสารทางปาก
และเขียน ความน่าเชื่อถือ ความประนีประนอม ตกลงยินยอมกันอย่างสันติ มีการวางแผนท างานกลุ่ม
ร่วมกับผู้อ่ืน และรายบุคคลประชาพิจารณ์เก่ียวกับสังคมในที่สาธารณะ 

วันเพ็ญ วรรณโกมล (2542: 14-15, 132-134) ได้เสนอกิจกรรมการเรียนการสอน 
หน้าที่พลเมือง เพ่ือพัฒนาความเป็นพลเมืองให้กับผู้เรียนดังนี้  

1.  การใช้กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติหรือสถานการณ์
จ าลอง ช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจบทบาท หน้าที่บุคคล ในสถานภาพต่าง ๆ และการเรียนรู้การแก้ปัญหา
จากการสวมบทบาทสมมติ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์จริง  
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2.  การใช้วิธีการอภิปราย สามารถใช้ได้กับทุกเนื้อหาเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและเสรีด้วยการฝึกอภิปรายกลุ่มย่อยก่อน แล้วจึงเข้าสู่วงกว้างขึ้น
ตามล าดับ เพ่ือฝึกฝนการพูด การฟัง ผู้น า ผู้ตามและอาจจะมีเอกสารประกอบเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
อภิปราย โดยน าหัวข้อที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เช่น การเลือกตั้ง ปัญหาและสถานการณ์
ด้านการเมืองการปกครองทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ปัญหาความรับผิดชอบต่อสิทธิหน้าที่
ปัญหาสิทธิมนุษยชน ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคน ปัญหาคอร์รัปชั่น ปัญหาอื่น ๆ ในสังคมที่ทุก
คนควรตระหนัก รวมถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  

3.  การสอนโดยใช้กรณีศึกษาและข่าว เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนเข้าใจสภาพปัญหา 
และฝึกการแก้ปัญหาตามกระบวนการแก้ปัญหา เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน ากระบวนการนี้ไปใช้ในชีวิต
จริงได ้ 

4.  ฝึกฝนประชาธิปไตยด้วยการให้ท างานกลุ่มเรียนแบบร่วมมือกัน เป็นการ
ปลูกฝังความรับผิดชอบเคารพความคิดเห็นและประสานแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์   

5.  ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองเช่นเป็นผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ หรือการท างานร่วมกับพรรคการเมือง เช่น อาสาสมัครเข้าร่วมการ
หาเสียง ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นด้านความนิยมทางการเมือง การออกสัมภาษณ์
ประชาชนหรือรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง  

6.  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ฝึกฝนให้ผู้เรียน รู้จักสิทธิและหน้าที่ มีความรัก
ผิดชอบรู้จักปกครองตนเอง เช่น การตั้งสภานักเรียน ชมรมผู้นิยมสินค้าไทย ชมรมผู้พิ ทักษ์
ผลประโยชน์ของผู้บริโภค ชมรมส่งเสริมการเมืองการปกครอง และการเป็นผู้น าการเข้าร่วมกิจกรรม
วันสัมพันธ์กับชุมชน การเข้าร่วมวิธีการต่างๆ การพัฒนาโรงเรียน วัด หรือชุมชน การโต้วาที การจัด
นิทรรศการ ป้ายนิเทศ การจัดรายการเสียงตามสายในโรงเรียน การประกวดแต่งค าขวัญ  การตอบ
ปัญหาเรียงความ วาดภาพ ในเรื่องเก่ียวกับประชาธิปไตยในสังคมไทย  

7.  การบรรยายทางวิชาการด้วยการเชิญวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือ
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องราวต่าง ๆ มาบรรยายในเรื่องที่น่าสนใจ เช่น การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ การแก้ไข
กฎหมาย และการเก็บภาษีอากร พระราชบัญญัติ การศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญ  

8.  การศึกษานอกสถานที่ เป็นการศึกษาอย่างมีเป้าหมาย ด้วยการก าหนด
หัวข้อให้ศึกษา สังเกตและมาอภิปรายร่วมกัน เพ่ือประเมินความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติต่อสิ่งที่ไป
ศึกษาได้แก่ เยี่ยมชมศึกษาดูงานจากหน่วยงานของรัฐบาล เพ่ือศึกษากลไกในการปฏิบัติงาน เช่น 
รัฐสภากรมต ารวจ สถานีอนามัย ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

  ทิศนา แขมมณี (2546: 38) กล่าวถึงกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนา
ทักษะและคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีให้กับผู้เรียน ดังนี้ 
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1. การอภิปราย 
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบอภิปรายเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความ

คิดเห็นอย่างเสรีในปัญหาต่างๆ เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าใจว่าการมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั้น
เป็นอย่างไร โดยน าหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่ของพลเมือง เช่นปัญหาสังคม ปัญหาด้านการเมืองการ
ปกครองเป็นต้น 

2. การมอบหมายงานให้ศึกษาคน้คว้า 
เป็นการฝึกให้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และฝึกให้คุ้นเคยกับสภาพสังคมที่อาศัยให้

ดียิ่งขึ้น โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เช่น การส ารวจข้อมูล การสัมภาษณ์ แล้วท ารายงานเสนอใน
หัวข้อต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสังคม 

3. การท างานกลุ่ม 
การมอบหมายให้นักเรียนท างานกลุ่ม เป็นการช่วยให้รู้จักการท างานร่วมกัน เคารพ

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ประสานแนวความคิดเข้าหากัน เคารพต่อเสียงข้างมาก เคารพความเป็น
บุคคล การอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและบุคคลรอบๆตัว 

4. การเชิญวิทยากรหรือผู้มีความรู้ทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศในเฉพาะ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้องมาบรรยายในหัวข้อต่างๆ 

5. การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์อ่ืนๆ เช่น การศึกษานอกสถานที่ การตั้งชมรม
หรือให้ท ากิจกรรมเกี่ยวกับที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  
 ศักดิ์ชัย นิรัญทวี (2548 : 57-70) ได้กล่าวถึงกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความเป็น
พลเมืองว่ามีหลายวิธี ดังนี้ 

1. กิจกรรมที่ใช้กระบวนการกลุ่ม 
   การเรียนการสอนโดยกระบวนการกลุ่ม ช่วยท าให้เนื้อหาทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรมของความเป็นพลเมือง กลายเป็นเรื่องที่มีชีวิตชีวาน่าสนใจมีความเคลื่อนไหว นักเรี ยน
สามารถมองเห็นแง่มุมที่แตกต่าง การใช้กระบวนการกลุ่ม มุ่งให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทั้งทางด้านร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์และการปฏิสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่ โดยมีการใช้กิจกรรมและสื่อการสอนหรือกิจกรรม
อ่ืนมาประกอบ ตามความเหมาะสม ข้อดีของการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้คือ เป็นการสอนที่ยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นการยึดกลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นการสอนที่ยึดการค้นพบด้วยตัวเอง เป็น
การสอนที่ให้ความส าคัญของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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2. การสอนโดยใช้บทบาทสมมติ 
   การสอนโดยการใช้บทบาทสมมติ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสแสดงออกด้วยการก าหนดบทบาทหน้าที่ตามความจ าเป็นของเหตุการณ์จะท าให้นักเรียนเกิด
ความรู้สึกนึกคิดในบทบาทที่ตนเอง ได้ทดลองสมมุติให้ตนเองเป็นผู้มีบทบาทดังก าหนดในเรื่องจะ
ส่งผลเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างซาบซึ้ง ข้อดีของการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ คือ เป็นการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีโอกาสส ารวจค่านิยมของตนและหาหลักยึดเหนี่ยวส าหรับ
ชีวิตของตน อีกท้ังยังพัฒนาความสามัคคี รู้จักการแก้ปัญหา ปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม 

3. การเรียนการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจ (Cooperative Learning) 
   การเรียนการสอนวิธีนี้ให้ประโยชน์ต่อการพัฒนาค่านิยม บุคลิกลักษณะ
จริยธรรม และความเป็นพลเมืองอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการสร้างความเป็นพลเมืองวิธีการนี้ จะช่วยให้
ผู้เรียนคุ้นเคยกับกิจกรรมในระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากจะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้  ที่จะให้เรียนที่จะ
รับฟังคนอ่ืน เรียนรู้ที่จะแลกเปลี่ยนทัศนะ ค่านิยม และเรียนรู้ที่บรรลุถึงผลดีที่พึงได้รับร่วมกันอันเป็น
สาระส าคัญของระบอบประชาธิปไตย วิธีการเรียนแบบนี้ สามารถน ามาใช้ร่วมกับการสอนแบบต่างๆ 
รวมทั้งในการเล่น เดวิดและโรเจอร์ จอห์นสัน บรรยายถึงตัวบ่งชี้ลักษณะที่ดีของการเรียนการสอน
แบบร่วมแรงร่วมใจไว้ 2 ประการ คือ 
   1. การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันในทางบวก คือผู้เรียนต้องคิดว่าการรวม
พลังกันคือที่มาของผลดีร่วมกัน ต้องคิดในลักษณะ All for one and one for All หรือ รวมกันเราอยู่ 
แยกกันเราตาย 
   2. ปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว ( Face to Face interaction ) การท างาน
ร่วมกัน ต้องการการติดต่อสื่อสารกันโดยตรง ทั้งต้องพูด ฟัง อธิบายการแสดงความรู้สึก ท าให้สมาชิก
ในกลุ่มเกิดลักษณะเหล่านี้ 
    2.1 ความรับผิดชอบของแต่ละคน ผู้เรียนแต่ละคนต้องมีขอบเขต
ของความรับผิดชอบในงานแตกต่างกันไปตามสัดส่วนไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง 
    2.2 ทักษะของการสื่อสารและการท างานกลุ่มเล็ก  ผู้เรียนต้อง
ได้รับการสอนเกี่ยวกับการท างานในกลุ่ม ต้องให้รู้ให้มีทักษะในการท างาน 
    2.3  กระบวนการผู้เรียนต้องมีช่วงเวลา วิเคราะห์ อภิปรายถึง
วิธีการที่ท าให้กลุ่มของตนด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมๆกับท าให้ความสัมพันธ์ในกลุ่ม
พัฒนาขึ้น 
   3. การเรียนการสอนด้วยการรับใช้สังคม (Service - Learning) 
    การเรียนการสอนด้วยวิธีนี้ เป็นการเรียนโดยผ่านกิจกรรมที่
นักเรียนน าความรู้จากที่ได้ในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์หรือตรงกับความ
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ต้องการ ความจ าเป็นของสังคม เช่น กิจกรรมการอ่านหนังสือให้คนชราฟัง กิจกรรมการน าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์สภาวะน้ าเสียในท้องถิ่นเป็นต้น  ข้อดีของการเรียนด้วยวิธีนี้ คือ 
   1.  เป็นการฝึกหัดนักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้สภาพความเป็นจริงของสังคม
ด้วยประสบการณ์ตรง เนื่องจากชุมชนแต่ละแห่งมีสภาพการณ์ที่แตกต่างกันอย่างมาก บางแห่งก็มี
ความละเอียดซับซ้อนไม่ตรงกับต าราที่เรียน 
   2.  เปิดโอกาสให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้รับจากในชั้นเรียนประยุกต์เข้ากับ
สถานการณ์จริง ท าให้เกิดต่อยอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง รวมทั้งอาจจะต้องค้นคว้าเพ่ิมเติมเพ่ือ
อธิบายสถานการณ์ที่พบ 
   3.  ความรู้ที่ได้รับเป็นความรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านการแก้ปัญหาการ
กระท าทุกขั้นตอนย่อมมีความหมาย มีความชัดเจน สามารถตกผลึกอยู่ในความทรงจ าได้มากกว่าการ
เรียนจากต าราในห้องเรียนแต่เพียงอย่างเดียว 
   4.  เป็นการฝึกประสบการณ์ของการเป็นพลเมือง ได้เรียนรู้บทบาทของการ
เป็นสมาชิกของชุมชน อย่างผู้มีความรู้ ความคิด มีความรู้สึกรับผิดชอบ ตระหนักในบทบาทความ
รับผิดชอบ ร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง 
   5.  กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เพลงและเกม เพลงและเกมเป็น
กิจกรรมที่ท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม มีความสุข สนุกสนานโดยซึมซับเนื้อหา คติธรรมได้ตามโอกาสอัน
ควร เพลงที่น ามาสอนควรเป็นเพลงที่มีเนื้อความสั้น ง่ายและมีความหมายตรงกับบทเรียนที่สอน อาจ
เป็นเพลงประเภทกล่อมเด็ก หรือเพลงแปลงเนื้อจากเพลงไทย เพลงสากล เพลงพ้ืนบ้าน เพลงยอด
นิยมตามยุคตามสมัย 
   6.  การสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง กรณีตัวอย่างเป็นกิจกรรมการเรียนการ
สอนหนึ่งที่สามารถหยิบเอาเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องจริง หรือเป็นเรื่องแต่งขึ้นจากเค้าโครงจริงที่มิติชวน
ให้คิดได้หลายแง่ บางเรื่องอาจจะเป็นประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมที่สามารถมองได้ทั้งถูกและผิด บาง
เรื่องเป็นประเด็นถกเถียงกันได้ในแง่ของการปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นพลเมือง กระบวนการเรียน
ด้วยวิธีนี้จะช่วยฝึกให้นักเรียนมีความเข้าใจในเหตุการณ์อย่างเป็นรูปธรรม กระตุ้นให้หาข้อสรุปอย่ าง
สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ บนฐานของเหตุและผล ฝึกการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นซึ่งมีมุมมองที่
แตกต่างกัน และช่วยให้พัฒนาทักษะของการอภิปรายกล้าเสนอความคิดเห็นซึ่งอาจเป็นความเห็นซึ่ง
แตกต่างจากผู้อ่ืน 
   7.  การเรียนรู้จากข่าวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ในสังคมในปัจจุบันเป็น
ยุคที่ข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและหลายช่องทางวิทยุ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์และหนังสือพิมพ์
ไม่ใช่ของแปลกของหายากส าหรับครอบครัวไทยเหมือนดังเช่นแต่ก่อน การติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น



 
 
 

54 
 

จริงในสังคมจะท าให้มองเห็นมุมมองที่แตกต่างกัน เห็นเคลื่อนไหวทางสังคม ได้เรียนรู้เหตุและผลจาก
บุคคลที่มีตัวตนจริง มีบทบาทอยู่ในสังคมตามสถานภาพ และหน้าที่ของแต่ละคน 
   8.  การใช้สมุดสะสมคะแนนความดี กลวิธีการส่งเสริมความดีอีกวิธีหนึ่งคือ
การใช้สมุดสะสมคะแนนความดีของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานบางโรงเรียนเช่นโรงเรียน
มัธยมวัดดุสิตาราม ใช้สมุดสะสมคะแนนความดีเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อตนเองและต่อสังคม กลวิธีนี้พบในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโดยทั่วไป เพียงแต่
ปัจจุบันอาจลดความสนใจลง  

สิริวรรณ  ศรีพหล (2552 : 37-51) ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ลักษณะความเป็นพลเมืองดี โดยต้องมุ่งจัดกิจกรรมในหลายๆ ลักษณะ ทั้งกิจกรรมในหลักสูตรและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยกิจกรรมท่ีจัดต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็น
พลเมืองดี พัฒนาเจตคติและจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี ตลอดจนมีทักษะและความสามารถในการที่
จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมที่ตนเป็นสมาชิกได้อย่างมีความสุข โดยเน้นตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งสามารถ
สรุปแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ 
  1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสาธิต 
   กิจกรรมการสาธิต คือ การแสดงหรือกระท าพร้อมๆกับการบอกหรือ
อธิบายเพื่อให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรงในเชิงรูปธรรม ซึ่งจะท าให้สามารถเข้าในมโนคติและหลักการ
ได้ดีขึ้น  โดยกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสาธิตนี้ ผู้สอนสามารถน าไปจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้ในการสอนสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม เช่น 
ถ้าจะสอนผู้เรียนในระดับประถมศึกษาให้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของพลเมืองดี ผู้สอนอาจ
สาธิตบทบาทดังกล่าว หรือให้ผู้เรียนออกมาสาธิตเพ่ือให้ได้ประสบการณ์ตรง เป็นต้น 
  2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการอภิปราย 
   การอภิปรายเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบหนึ่งที่มุ่งให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ของการท างานแบบกลุ่ม เน้นการแสดงบทบาทของสมาชิกในกลุ่มที่เกี่ยวกับการเสนอ
ความคิดเห็นต่อปัญหาหรือประเด็นที่น ามาเพ่ือถกเถียงและยังต้องการให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจ
กระบวนการของกลุ่มอีกด้วย วิธีการสอนแบบอภิปรายจึงเป็นเทคนิคเบื้องต้นที่ส าคัญในการช่วยให้
การท างานของกลุ่มมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของผู้เรียนได้
ชัดเจน โดยเฉพาะการฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักการแสดงความคิดเห็น การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งทักษะเหล่านี้มีความจ าเป็นส าหรับการเตรียมผู้เรียนให้รู้จักบทบาทและ
หน้าที่ในการด ารงตนให้เป็นพลเมืองดีของประเทศและโลกอย่างแท้จริง 
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  3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติ 
   การแสดงบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมแบบหนึ่งที่ให้ผู้เรียนแสดงบทบาท 
กล่าวคือ หยิบเอาเหตุการณ์ ประเด็นหรือปัญหาขึ้นมาให้ผู้เรียนศึกษา โดยวิธีการให้ผู้เรียนเข้าไป
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าในถึงสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนสามารถ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นด้วย ซึ่งการแสดงบทบาทสมมตินั้นท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ของผู้เรียน ซึ่งมีความเหมาะสมที่ผู้สอนจะน าไปจัดกิจกรรมในการสอนสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
และการด าเนินชีวิตในสังคม  เพราะการเป็นพลเมืองดีต้องเน้นการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
  4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมจ าลองสถานการณ ์
   เกมจ าลองสถานการณ์ คือ การประยุกต์การสอนแบบเกมและแบบ
สถานการณ์จ าลองมาผสมผสานกันจัดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนอีกแบบหนึ่ง โดยผู้สอนน าเอา
สถานการณ์มาจ าลองไว้ในห้องเรียน พยายามให้มีสภาพเหมือนจริงที่สุด และก าหนดกฎกติกาหรือ
เงื่อนไขส าหรับเกมนั้น แล้วแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆ เข้าไปแข่งขันหรือเล่นในสถานการณ์จ าลองนั้น 
ผู้เรียนจะต้องเผชิญกับปัญหาและจะต้องแข่งขันกับฝ่ายตรงข้าม จึงต้องการตัดสินใจของกลุ่มเพ่ือมุ่ง
เอาชนะกัน เกมจ าลองสถานการณ์นี้จึงให้ประโยชน์กับผู้เรียนอย่างมาก เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนเผชิญ
กับสภาพที่เหมือนจริง ทั้งยังเป็นการฝึกให้ผู้เรียนเคารพในกฎ กติกา การมีน้ าใจนักกีฬา การท างาน
เป็นกลุ่ม รวมทั้งความสนุกสนานจากการแข่งขัน การชิงไหวชิงพริบอีกด้วย เกมจ าลองสถานการณ์จึง
เหมาะที่จะจัดเป็นกิจกรรรมเพ่ือการพัฒนาความเป็นพลเมืองดี เนื่องจากขั้นตอนการสอนไม่ยุ่งยาก
จนเกินไป และยังส่งเสริมกระบวนการเพื่อการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีอีกด้วย 

5. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการแก้ปัญหา 
   กิจกรรมการแก้ปัญหาเป็นวิธีการที่มุ่งให้ผู้เรียนค้นคว้าหาค าตอบหรือ
แสวงหาความด้วยตนเอง โดยเสนอในรูปของค าถาม หรือปัญหาที่น่าสนใจ แล้ วให้ผู้เรียนหาทาง
แก้ปัญหานั้น กิจกรรมดังกล่าวได้ใช้ขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ขั้นการก าหนดปัญหา 
จนถึงขั้นการสรุปผล  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการแก้ปัญหาจะท าให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึก
ความสามารถทางสติปัญญา โดยเฉพาะในเรื่องของการคิด คือ คิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีเหตุผล ไม่
หลงงมงาย หรือเชื่ออะไรง่ายๆ ทั้งๆที่ยังไม่มีข้อมูลสนับสนุน การฝึกแก้ปัญหาจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยในระดับสูง คือ ทักษะทางสติปัญญา และยังเน้นทักษะการตัดสินใจอีกด้วย 
กิจกรรมการแก้ปัญหาจึงเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมาก เพราะมุ่งที่ตัวผู้เรียนให้เป็นผู้แก้ปัญหา เมื่อเขา
ต้องไปอยู่สังคมภายนอก ในฐานะที่เป็นพลเมืองคนหนึ่ง เมื่อเผชิญกับปัญหาจะมีวิธีการแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจอย่างไรจึงจะถูกต้องและสอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ที่พึงประสงค์มากที่สุด 
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  6. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสืบสวนสอบสวน 
   กิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนเป็นกิจกรรมที่อาศัย
หลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เช่นเดียวกับกิจกรรมแบบแก้ปัญหา ซึ่งเน้นการพัฒนา
ความสามารถในการใช้สติปัญญาของผู้เรียนได้มาก เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วย
ตัวเอง วิธีการนี้นิยมใช้มากในวิชาสังคมศึกษาและวิทยาศาสตร์ บางแห่งเรียกว่าวิธีการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้  กิจกรรมแบบสืบสวนสอบสวนเน้นความส าคัญที่ผู้เรียนเป็นอันมาก โดยเฉพาะ
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นคนช่างสังเกตและช่างสงสัย เพ่ือจะได้เพียรพยายามหา
ข้อมูลมาขจัดความสงสัยนั้น จนในท้ายสุดจะเกิดมโนคติในเรื่องที่ศึกษาและสามารถสรุปเป็นหลักการ
หรือกฎเกณฑ์ได้ด้วยตนเอง ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสืบสวนสอบสวน เป็นกิจกรรมที่มุ่ง
ส่งเสริมวิธีการแก้ปัญหาให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนกระบวนการคิด รวมทั้งฝึกทักษะและความสามารถในการ
ตัดสินใจ การยอมรับเจตคติของผู้เรียนแต่ละคน การเป็นผู้ที่คิดอย่างมีเหตุผลน าไปสู่การแก้ปัญหา
อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งของการเป็นพลเมืองดี 
 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2554: 11) ได้เสนอแนวการจัดกิจกรรมค่ายเพ่ือการ
เรียนรู้เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ซึ่งได้กล่าวว่า ค่ายเป็นวิธีการจัดการ
เรียนรู้นอกห้องเรียนเพ่ือพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีบรรยากาศ กิจกรรม กระบวนการ สถานที่ และสถานการณ์ที่สามารถช่ วยให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดเวลา ทั้งท่ีเป็นการเรียนรู้ในระดับบุคคล(Individual) การเรียนรู้จากเพ่ือน(Peer 
learning) การเรียนรู้ในกลุ่ม(Cooperative Learning) การเรียนรู้จากการสังเกตและเลียนแบบจาก
ตัวแบบ(Observational Learning and Modeling) และเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
(Experiential Learning) ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญต่อการเรียนรู้และช่วยให้เกิด
ความรู้สึกคุ้นเคยและเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติ เข้าใจและยอมรับบุคคลอ่ืนที่แตกต่างออกไปในเรื่อง
เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นการพัฒนาบุคคลให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมประชาธิปไตย 
อย่างมีประสิทธิภาพเข้าใจและรับผิดชอบต่อส่วนรวมดีข้ึน 
 ทิพย์พาพร ตันติสุนทร (2555: 69) ได้ให้แนวทางการจัดท าหลักสูตรเพ่ือเตรียมคนให้เป็น
พลเมืองว่าควรจัดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงเยาวชน โดยมีหัวใจส าคัญ คือ การสร้าง
บรรยากาศที่สนับสนุนการแสดงออก ให้คิดเป็น ให้ฟังเป็น แสวงหาเหตุผลได้ ยอมรับความแตกต่าง
หลากหลาย และอดทนกับความแตกต่างในการคิดและการแสดงออก จนกระทั่งหาข้อสรุปร่วมกันได้ 
รวมถึงการมีวินัย การยอมรับกติการ่วมกัน การมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นต้น โดยวิ ธีการจัดการ
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเกิดการเรียนรู้ดังกล่าว ได้แก่ เกม ภาพยนตร์ เพลง รวมถึงการจัดกิจกรรมตาม
เทศกาล การรณรงค์ การวาที การเสวนา(Dialogue) การละคร การแสดงบทบาทสมมติ(Role Play) 
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แผนภาพที่ 2   หลักการจัดการเรียนรู้เพ่ือความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย 
ตามแนวคิดของ การศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย 

(Thai Civic Education)  
 

การจัดการเรียนรู้ 
แก่พลเมืองในสังคมประชาธิปไตย 

ดนตรี การได้ออกไปสนทนากับบุคคลส าคัญๆ และการไปศึกษานอกสถานที่ หากผู้สอนสามารถสร้าง
บรรยากาศการเรียนการสอนเช่นนี้แล้วย่อมเป็นการส่งเสริมให้เกิดผู้เรียนคุณลักษณะประชาธิปไตยได้ 

การศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย(Thai Civic 
Education) (2556: 42-50) ได้อธิบายหลักการร่วมด้านการจัดการเรียนรู้ และการเผยแพร่เกี่ยวกับ
ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย  ดังแผนภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1.แบบมีส่วนร่วม (Participatory) 

   การจัดการเรียนรู้ ส าหรับการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองจะต้อง
จัดการเรียนรู้โดยให้ผู้ เรียนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักที่จะเรียนรู้จากการร่วม  วาง
แผนการเรียนรู้จัดกิจกรรมและวิธีการเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้ ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธ์กับ
เพ่ือนบุคคล และสื่อต่างๆ เพ่ือให้การเรียนรู้มีความหมาย และเป็นเจ้าของการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
  2. แบบลงมือท า (Learning by doing) 
   การจัดการเรียนรู้ ส าหรับการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองจะต้อง
จัดการเรียนรู้โดยให้ผู้ เรียนเรียนรู้จากสถานการณ์จริงหรือเสมือนจริง โดยได้มีการวางแผน การ
ปฏิบัติ และแก้ปัญหาจริง ทั้งนี้เพ่ือให้การเรียนรู้น าไปสู่การปฏิบัติได้จริง ได้ผลจริง 

3.  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Learner centeredป 
การจัดการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองจะต้อง 

จัดการ เรียนรู้โดยเน้นบทบาทของผู้เรียนในการแสวงหาความรู้และสร้างความรู้เป็นของ ตนเองไม่ใช่
การป้อนความรู้จากผู้สอนแต่ฝ่ายเดียว 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

แบบมีส่วนร่วม 

 

แบบลงมือท า 
 

 ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  
 

ไม่ชี้น าความคดิ 
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4.  ไม่ชี้น าความคิดเห็น (Prohibition against imposition of points of view) 
   การจัดการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองจะต้อง
จัดการเรียนรู้โดยเคารพและให้ความส าคัญกับความเป็นมนุษย์ของผู้เรียน คือต้องไม่ชี้น าความคิดเห็น 
ไม่ครอบง าไม่โฆษณาชวนเชื่อเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจผิด หรือหลงผิดด้วยวิธีการใด 
  5.  ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทางการเมือง (Prohibition against political bias) 
   การจัดการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองจะต้องไม่ใช้
อ านาจ หน้าที่ในการจัดการเรียนรู้โดยล าเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทางการเมือง ไม่ว่าจะด้วยการ
น าเสนอข้อมูลเท็จ บิดเบือน หรือไม่ครบ โดยมีเจตนาให้เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ทางการเมืองโดยไม่เป็นธรรม 
 
 นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ศึกษางานวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่ศึกษาเกี่ยวกับการส ารวจความ
คิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 
โดยพบว่าผลการวิจัยของทั้ง 3 ท่านได้แก่ นุขสุดา เสริมสมรรถ (2544: 88-89) ,Palmer (1986: 
2182-A) และ Journell (2011,231-241) สรุปได้ว่าต้องมีการบูรณาการเนื้อหาพลเมืองในทุกๆ
ระดับชั้นและ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ตรง ซึ่งกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่สรุปในผลการวิจัยทั้ง 3 เล่มก็ได้สอดคล้องแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่ช่วย
ในการพัฒนาคุณลักษณะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยที่มีนักการศึกษากล่าวไว้ตามที่ผู้วิจัยอ้างใน
ข้างต้น สรุปได้ว่ากิจกรรมการเรียนการสอนที่จะช่วยพัฒนาคุณลักษณะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ครูผู้สอนเป็นผู้จัดประสบการณ์และสร้าง
บรรยากาศให้ผู้เรียนโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ได้รับประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางความคิดเห็นของตนอย่างมีเหตุผล ฝึกให้
รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  และเป็นกระบวนการกลุ่มเพ่ือสนับสนุนเรื่องการท างานร่วมกันเป็น
หมู่คณะ  รู้จักการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์บนหลักการของการท างานเป็นกลุ่ม รวมทั้งครูผู้สอนควร
ใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย เช่น การใช้ข่าวให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ ใช้เกมจ าลองสถานการณ์ การสาธิต 
การแสดงบทบาทสมมติ การใช้เพลง  และการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือการเรียนรู้
ด้วยการรับใช้สังคม การจัดกิจกรรมค่ายเพ่ือการเรียนรู้ เป็นต้น 
 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยสนใจแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกระบวนการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Reali (2010) เพ่ือสร้างคุณลักษณะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ซึ่ง
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เป็นขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ผ่านการส ารวจปัญหาเพ่ือน าไปสู่
การอภิปรายถึงแนวทางที่หลากหลายในการสร้างแบบแผนที่น าไปสู่การแก้ปัญหาที่สามารถปฏิบัติได้
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จริงตามบริบทของสถานการณ์ จากขั้นตอนดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นขีดความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน  ฝึกให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นของตน และเรียนรู้ที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
ยอมรับและเข้าใจในความแตกต่างและสามารถอยู่ร่วมกัน ฝึกให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อปัญหา ไม่ตื่น
ตระหนกจนเกินเหตุ หรือในทางตรงข้าม ไม่เพิกเฉยต่อปัญหา แต่ฝึกให้มีส่วนร่วมในปัญหาที่เกิดขึ้น 
รวมไปถึงร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเพ่ือส่วนรวม 
 

3. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
3.1 ความหมายของกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 

  Eberle and Stanish (1996, อ้างใน นิพิฐพร โกมลกิติศักดิ์ , 2553: 10) 
ผู้เขียนหนังสือเรื่องการจัดกิจกรรมการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก ได้ให้ความหมายของ
ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ไว้ว่า เป็นวิธีคิดและทักษะพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับการ
เรียนรู้การด ารงชีวิตในยุคปัจจุบัน ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ให้กระบวนการคิดที่
หลากหลาย สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ลดความขัดแย้งระหว่างบุคคล 

  Olson (1996: 10-11)  กล่าวถึงการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ว่ า เป็น
ความสามารถทางการคิดของมนุษย์ในการแสวงหาค าตอบและวิธีการแก้ปัญหา จากการคิดที่เป็น
ระบบรวมทั้งการคิดที่เกิดจากการหยั่งรู้ เอง การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เป็นกระบวนการที่
ประกอบด้วยทักษะหลาย ๆ ทักษะที่สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝนจนเกิดความช านาญ 
เปรียบเสมือนการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาที่ต้องอาศัยทั้งความสามารถเฉพาะตัวและการฝึกฝน 

  Mitchell and Kowalik (2015: Online)  ผู้ ให้ค าปรึกษาทางด้านการ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์แห่งสถาบันการศึกษาและบริษัทเอกชนในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้ให้ความหมายของความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ไว้ว่าเป็นความคิด 
พฤติกรรมแนวทางการให้ค าตอบ และการค้นพบที่น าไปสู่การแก้ปัญหา ซึ่งเป็นสิ่งใหม่หรือมีคุณ
ลักษณะเฉพาะเพ่ือแก้ปัญหาที่ท้าทายความรู้ความสามารถ 

  Millet (2009, อ้างใน นิพิฐพร โกมลกิติศักดิ์, 2553: 11) ผู้เชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์ในด้านการฝึกพฤติกรรมด้านการขายและการให้บริการลูกค้าของพนักงานในบริษัทที่
ประสบผลส าเร็จเช่น บริษัท USB และ SWIFT ในสหรัฐอเมริกา ได้ให้ความหมายของความสามารถ
ในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ว่า หมายถึง พฤติกรรมการเปลี่ยนสถานการณ์ที่เป็นปัญหาให้ เป็น
โอกาสในการพัฒนาองค์กรแทนความคิดเดิมหรือการแก้ไขปัญหาแบบในอดีต เป็นแนวทางที่ช่วยให้
บุคลากรร่วมมือกันก าหนดรูปแบบ วิธีการ และความคิดใหม่มาใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง 

  Reali (2010 อ้างถึงใน นิพิฐพร โกมลกิติศักดิ์, 2553: 25) ได้ให้ความหมาย
ของกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ว่าเป็นขั้นตอน โครงสร้างส าหรับการแก้ปัญหาหรื อการ
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ค้นพบโอกาสในการแก้ปัญหา ใช้เมื่อต้องการที่จะค้นพบวิธีแก้ปัญหาที่แตกต่างจากแบบแผนความคิด
เดิม ซึ่งสามารถสร้างวิธีแก้ปัญหาที่เป็นประโยชน์  

  ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (2537: 28-32) กล่าวว่า การแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์เป็นการคิดที่มุ่งคิดหาค าตอบและวิธีการแปลกใหม่แตกต่างจากเดิมมีคุณค่าและเป็น
ประโยชน์ประกอบด้วยความคิดเอกนัยและอเนกนัยในรูปแบบและวิธีการที่ส่งเสริมกันอย่างเหมาะสม
เป็นความสามารถทางการคิดที่มีกระบวนการครบวงจรจนได้ค าตอบ 

  สมศักดิ์ ภู่วิภาลาวรรธ์ (2537: 7 - 8) กล่าวถึงการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
ว่าเป็น ความคิดสร้างสรรค์ขั้นทุติยภูมิ คือ มีการคิดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ที่มีความแปลกใหม่
หลากหลายได้จากการคิดสร้างสรรค์ทั้งในด้านการคิดคล่อง ริเริ่ม ยืดหยุ่นและละเอียดลออ ซึ่งเป็น
ความคิดสร้างสรรค์ขั้นปฐมภูมิแล้วจึงพิจารณาน าไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาในขั้นทุติยภูมิ 

  ศศิรัศม์ สริกขกานนท์ (2540: 34) กล่าวว่า กระบวนการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์ คือ ความสามารถทางการคิดหาค าตอบหรือวิธีการในการแก้ปัญหา ประกอบด้วยความคิด
เอกนัยที่อาศัยความรู้และประสบการณ์เดิม และการคิดอเนกนัยจากการคิดสร้างสรรค์ท่ีส่งเสริมอย่าง
เหมาะสมเป็นความคิดสร้างสรรค์ขั้นทุติยภูมิที่มีลักษณะกระบวนการครบวงจรที่สามารถพัฒนาได้ มี
ความแตกต่างจากการแก้ปัญหาตามปกติ คือ มีการน าเสนอแนวคิดในหารแก้ปัญหาใหม่ๆ 
นอกเหนือไปจากการหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยการรวบรวมความรู้และประสบการณ์เดิม เป็นการคิดที่มี
ขั้นตอนและมีลักษณะเป็นกระบวนการ 

  จากความหมายของกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ที่ได้กล่าวมาใน
ข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ผ่านการส ารวจปัญหาเพ่ือ
น าไปสู่การอภิปรายถึงแนวทางที่หลากหลายในการสร้างแบบแผนที่น าไปสู่การแก้ปัญหาที่สามารถ
ปฏิบัติได้จริงตามบริบทของสถานการณ ์
 

3.2  แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
 กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เป็นกระบวนการที่มีพ้ืนฐานส าคัญจากแนวคิด

ของ Osborn ซึ่งต่อมากระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก 
มีนักการศึกษา องค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศได้ท าการศึกษาและพัฒนากระบวนการดังกล่าว 
ซึ่งแบ่งเป็นยุคได้ 6 ช่วง ดังนี้ 

 3.2.1 กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ในช่วงที่ 1 (ปี ค.ศ. 1950 – 1963) 
  Osborn ได้ เริ่มระบุวิธีการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ให้ เป็นรูปธรรม            

7 ขั้นตอน (seven step cps model) ลงในหนังสือ (applied imagination) มีข้ันตอนดังนี้  
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   1. การปฐมนิเทศ (orientation)  
   2. การจัดเตรียม (preparation)  
   3. การวิเคราะห์ข้อมูล (analysis)  
   4. การสร้างสมมติฐาน (hypothesis)  
   5. การท าให้ชัดเจน (incubation)  
   6. การสังเคราะห์ (synthesis)  
   7. การพิสูจน์ความจริง (verification) 
  ปี ค.ศ.1963  Osborn ได้พัฒนากระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 

แบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ คือ  
   1. การค้นพบความจริง (fact finding)  
   2. ขั้นรวบรวมความคิด (idea finding)  
   3. ขั้นค้นพบวิธีการแก้ปัญหา (solution finding) 
 
 3.2.2 กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ในช่วงที่ 2 (ปี ค.ศ. 1966 – 1982) 
  กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เริ่มพัฒนาเป็นโปรแกรมการสอน 

Parnes ได้ประยุกต์ใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของ Osborn เพ่ือพัฒนาการสอนการ
แก้ปัญหาในระดับปริญญาตรี  

  ปี ค.ศ.1966 Osborn and Parnes ได้ร่วมกันพัฒนากระบวนการแก้ปัญหา
เชิงสร้างสรรค์จากเดิมโดยเพิ่ม ขั้นค้นพบปัญหา(problem finding) และข้ันค้นพบข้อยอมรับ  
(acceptance finding) ซึ่งมีท้ังหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

   1. ขั้นค้นพบความจริง (fact finding)  
   2. ขั้นค้นพบปัญหา (problem finding)  
   3. ขั้นรวบรวมความคิด (idea finding)  
   4. ขั้นค้นพบวิธีแก้ปัญหา (solution finding)  
   5. ขั้นค้นพบข้อยอมรับ (acceptance finding)  
  ปี ค.ศ.1967 Parnes ได้พัฒนากระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ โดยใน

ขั้นแรกได้เพ่ิมสถานการณ์ที่เป็นปัญหา(mess) และใช้กระบวนการเดิมคือ  
   1. ขั้นค้นพบความจริง (fact finding)  
   2. ขั้นค้นพบปัญหา (problem finding)  
   3. ขั้นรวบรวมความคิด (idea finding)  
   4. ขั้นค้นพบวิธีแก้ปัญหา (solution finding)  
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   5. ขั้นค้นพบข้อยอมรับ (acceptance finding) เพ่ือน าไปสู่สิ่งใหม่            
ที่ท้าทาย (new challenge)  

  ปี ค.ศ.1976 Osborn and Parnes ได้ร่วมกันพัฒนากระบวนการแก้ปัญหา
เชิงสร้างสรรค์โดยก่อนการแก้ปัญหา จะต้องก าหนดสิ่งที่รู้สึกว่าเป็นปัญหา (problem sensitive) 
สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา(mess) ใช้กระบวนการเดิมคือ คือ  

   1. ขัน้ค้นพบความจริง (fact finding)  
   2. ขั้นค้นพบปัญหา (problem finding)  
   3. ขั้นรวบรวมความคิด (idea finding)  
   4. ขั้นค้นพบวิธีแก้ปัญหา (solution finding)  
   5. ขั้นค้นพบข้อยอมรับ (acceptance finding) เพ่ือน าไปสู่การ 

วางแผน (plan) การปฏิบัติ (action) สิ่งใหม่ที่ท้าทาย (new challenge) โดยได้เพ่ิมสภาพทั่วไปของ
ปัญหาก่อน (problem sensitive) การวางแผน (plan) การปฏิบัติ (action) และ อ่ืนๆ ลงไปใน
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 

  ปี ค.ศ.1982 Treffinger, Isaksen and firestein ได้พัฒนากระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของ Osborn and parnes ปี ค.ศ.1976 ได้พัฒนากระบวนการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์จากเดิม คือ ก าหนดสิ่งที่รู้สึกว่าเป็นปัญหา (problem sensitive) สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา 
(mess) และใช้กระบวนการเดิมคือ  

   1. ขั้นค้นพบความจริง (fact finding)  
   2. ขั้นค้นพบปัญหา (problem finding)  
   3. ขั้นรวบรวมความคิด (idea finding)  
   4. ขั้นค้นพบวิธีแก้ปัญหา (solution finding)  
   5. ขั้นค้นพบข้อยอมรับ (acceptance finding) เพ่ือน าไปสู่การ

วางแผน (plan) การปฏิบัติ (action) และสิ่งใหม่ท่ีท้าทาย (new challenge)  
 
 3.2.3 กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ในช่วงที่ 3 (ปี ค.ศ. 1985) 
  Treffinger and Isaksen ได้เชื่อมโยงบุคคลเข้าไปในกระบวนการแก้ปัญหา

เชิงสร้างสรรค์ เพ่ิมความส าคัญของบุคคลในด้านความคิดอเนกนัย (divergent thinking) คิดแบบเอก
นัย (convergent thinking) ลงไปในกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ และเพ่ิมขั้นค้นพบสภาพที่
วุ่นวาย (mess finding) ลงไปในกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งหมดเป็น 6 ขั้นตอน คือ 

1. ขั้นค้นพบสภาพที่วุ่นวาย (mess finding)  
2. ขั้นค้นพบข้อมูล (data finding)  
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3. ขั้นค้นพบปัญหา (problem finding)  
4. ขั้นรวบรวมความคิด (idea finding) 
5. ขั้นค้นพบวิธีการแก้ปัญหา (solution finding)  
6. ค้นพบการยอมรับ (acceptance finding)  

 
  3.2.4 กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ในช่วงที่ 4 (ปี ค.ศ. 1987) 

  Treffinger and Isaksen ได้แยกกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
ออกเป็น 3 องค์ประกอบจาก 6 ขั้นตอน คือ 

1.  การเข้าใจปัญหา(understanding the problem)ประกอบด้วย 3 ขัน้ คือ  
1.1 ขั้นค้นพบสภาพที่วุ่นวาย(mess finding)  
1.2 ขั้นค้นพบข้อมูล(data finding)  
1.3 ขั้นค้นพบปัญหา (problem finding) 

2  การรวบรวมความคิด(generating ideas) ประกอบด้วย 1 ขั้น คือ  
2.1 ขั้นรวบรวมความคิด(idea finding) 

3  การวางแผนส าหรับการปฏิบัติ(plan for action) ประกอบด้วย 2 ขัน้ คือ  
3.1 ขั้นค้นพบวิธีการแก้ปัญหา (solution finding)  
3.2 ขั้นค้นพบการยอมรับ (acceptance finding) 

  
 3.2.5 กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ในช่วงที่ 5 (ปี ค.ศ. 1992) 

  Treffinger and Isaksen ได้พัฒนากระบวนการแก้ปัญหาให้ดียิ่งขึ้น 
โดยการร่วมกันคัดเลือกรูปภาพ เพ่ือสร้างแผนภาพกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เพ่ือให้มีความ
เป็นสากล แบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ  

1.  การเข้าใจปัญหา (understanding the challenge)  
2.  การรวบรวมความคิด (generating ideas)   
3.  การวางแผนส าหรับการปฏิบัติ (plan for action)   

 
 3.2.6 กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ในช่วงที่ 6 (ปี ค.ศ. 2001- ปัจจุบัน)  
  ปี  ค .ศ .  2001 Miller, Vehar, and Firestein ได้ พัฒนากระบวนการ

แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ขึ้น โดยมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
    1. การระบุเป้าหมาย (identify the goal, wish or challenge)  
    2. การรวบรวมข้อมูล (gather data)  
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    3. การก าหนดปัญหา (clarify the problem)  
    4. การรวบรวมความคิด (generate ideas)  
    5. การเลือกวิธีการแก้ปัญหา (select and strengthen 
solutions)     
    6. การวางแผนการปฏิบัติงานในการแก้ปัญหา (plan for action) 
   ปี ค.ศ. 2003 Treffinger, Isaksen and Dorval ได้พัฒนากระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ขึ้น มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นท าความเข้าใจปัญหา (understand the challenge)  
   หมายถึง ท าความกระจ่างในเรื่องของเป้าหมาย, โอกาส  

และการท าให้ชัดเจนขึ้นในเรื่องต่างๆ การรวบรวมความคิดในทิศทางท่ีถูกต้อง ประกอบด้วย  
1.1 ขั้นการสร้างสรรค์โอกาส (constructing  

opportunites)   
   1.2  ขั้นส ารวจข้อมูล (exploring data)  
   1.3  การสร้างโครงร่างของปัญหา (framing problems)  
    2. ขั้นรวบรวมความคิด (generating ideas)  
     หมายถึง กระบวนการในการการรวมความคิดจากหลาย
คน หลายความคิดที่มีความสร้างสรรค์ 
    3. การวางแผนการด าเนินการ (planning your approch)  
     เป็นการส ารวจการแก้ปัญหาว่าด าเนินมาถูกทิศทาง
หรือไม่ ประกอบด้วย  
     1. ประเมินภารกิจ (appraising tasks)  
     2. ออกแบบวิธีการ (designing process)   
    4. ขั้นเตรียมก่อนลงมือท า (prepareing for action)  
     เป็นขั้นเตรียมการ รวมถึงการเพิ่มความมั่นใจได้ว่า วิธีการ
ที่จะลงมือแก้ปัญหาสามารถท าได้และเกิดประโยชน์ รวมทั้งการเตรียมเครื่องมือที่รองรับกับวิธีนั้น 
ได้แก่ 
     4.1  พัฒนาการแก้ไขปัญหา (developing solutions) 
คือ ประยุกต์เอากลยุทธิ์เครื่องมือในการวิเคราะห์ พัฒนา และความเป็นไปได้ น ามาเปลี่ยนเป็นขั้นการ
พัฒนาการแก้ไขปัญหาจะช่วยในการริเริ่มวิธีใหม่ๆ ที่มีประโยชน์มากขึ้น  
     4.2  สร้างการยอมรับ (building acceptance) สร้างแรง
สนับสนุน ในการวางแผนแก้ไขปัญหา และประเมินผลการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพ 
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   ปี ค.ศ. 2008 Hurson (2008 อ้างถึงใน วรารักษ์ บุษยานนท์, 2555: 41) 
ได้อธิบายขั้นตอนของกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ดังนี้ 

1. ก าหนดว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการหา (What’s going on?) 
2. ความส าเร็จที่ต้องการคืออะไร (what’s success?) 
3. ค าถามท่ีจะก้าวไปสู่ความส าเร็จ (What ‘s the question?) 
4. รวบรวมค าตอบ (generate answers) 
5. ก าหนดวิธีการแก้ปัญหา (forge the solution?) 
6. รวบรวมข้อมูลในการสนับสนุนวิธีการแก้ปัญหา (align  

resources?) 
   ปี ค.ศ. 2010 Paul D. Reali ได้ออกแบบขั้นตอนกระบวนการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์เป็นรูปแบบเส้นตรง แต่ในทางปฏิบัติสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ ประกอบด้วย
ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาทั้ง 7  

1. ขั้นอ านวยความสะดวก (Facilitate)   
2. ขั้นจินตนาการอนาคต (Imagine the future)  
3. ขั้นค้นหาค าถาม (Find the questions)  
4. ขั้นรวบรวมความคิด (Generate ideas)  
5. ขั้นทักษะการแก้ปัญหา(Craft solution) 
6. ขั้นการเห็นพ้องกับการส ารวจ (Explore acceptance) 
7. ขั้นการวางแผนส าหรับการปฏิบัติ (plan for action)  

 
 3.3 กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 

    มีนักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายท่าน ได้เสนอกระบวนการแก้ปัญหา
เชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นขั้นตอนไว้ดังต่อไปนี้ 
    Dewey (1920 อ้างถึงใน วรารักษ์ บุษยานนท์, 2555: 37) เป็นบุคคลแรก
ที่ได้ค้นพบกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.   ก าหนดขอบเขตและตีความหมายของปัญหา หรือความ 
ยุ่งยากนั้น 

2. พิจารณาแนวทางแก้ไขท่ีเป็นไปได้ 
3. พิจารณาผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ปัญหานั้น 
4. ยอมรับวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
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    Wallas (1926 cited in Strako, 2001: 25) ได้เสนอกระบวนการของการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ดังนี้  

1.   ขั้นเตรียม (Preparation) เป็นขั้นจัดกลุ่มปัญหาและท าความ
เข้าใจกับปัญหา รวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าแนวทางที่ถูกต้อง หรือข้อมูลที่
เป็นข้อเท็จจริง 

2.   ขั้นฟักตัวของความคิด ( Incubation)  เป็นขั้นที่ รวบรวม
ความคิด และหาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีอยู่ ปล่อยความคิดไว้เงียบๆ  โดยท ากิจกรรมอ่ืนๆ ที่ไม่
เกี่ยวข้องกับปัญหา แต่จิตใต้ส านึกยังคงท างานหรือ คิดวิธีแก้ปัญหาอยู่ภายในจิตใจโดยที่บุคคลนั้นไม่
รู้ตัว 

3.   ขั้นความคิดกกระจ่ างชัด  ( Illumination)  เป็นขั้น เรียบ
เรียงความสัมพันธ์ต่างๆ เข้าด้วยกันมองเห็นทางแก้ไขปัญหาได้ 

4.   ขั้นทดสอบความคิดและพิสูจน์ให้เห็นจริง (Verification) เป็น
ขั้นตรวจสอบความคิดผลที่ได้และความเหมาะสมของแก้ปัญหา 
   Hutshinson (1949: 17) ได้เสนอกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ไว้ 4 ขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ 

1.   ขั้นเตรียม เป็นขั้นรวบรวมประสบการณ์เก่าๆ รู้จักการลองผิด
ลองถูกและตั้งสมมุติฐานเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ 

2.   ครุ่นคิด เป็นระยะที่มีอารมณ์ต่างๆ เช่น กระวนกระวายตึง
เครียดอันเนื่องมาจากขั้นครุ่นคิดที่จะแก้ปัญหานั้น แต่ยังคิดไม่ออก 

3.   ขั้นตอนของการเกิดความคิด เป็นระยะที่เกิดความคิดขึ้นมา
ทันทีทันใด มองเห็นวิธีแก้ปัญหาหรือการค้นหาค าตอบ 

4.   ขั้นพิสูจน์ เป็นระยะตรวจสอบประเมินผลว่าวิธีการแก้ปัญหา
ที่คิดใช้ได้หรือไม ่
   Torrance (1962: 84 - 104) ได้เสนอกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ที่เป็น
ล าดับขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.   การหาข้อมูลเพ่ือท าปัญหาให้กระจ่าง (fact - finding) การ
หาข้อมูลด้วยการตั้งค าถาม น าความคิดเพ่ือประมวลข้อมูลเพ่ือหาสาเหตุของปัญหา หรือข้อเท็จจริง
ของสิ่งนั้น ๆ 

2.   การรู้ปัญหา (problem - finding) การวิ เคราะห์ปัญหา
เพ่ือให้เห็นปัญหาอย่างชัดเจน โดยจ าแนกปัญหาออกเป็นปัญหาใหญ่ ปัญหาย่อย เรียงล าดับ
ความส าคัญของปัญหา การเลือกปัญหาที่เห็นว่าส าคัญที่สุดมาแก้ไข 
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3.   สืบหาแนวคิดในการแก้ปัญหา ( idea-finding) การระดม
สมองรวบรวมความคิดเพ่ือหาค าตอบหรือวิธีในการแกปัญหาที่มีลักษณะแปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิม 
เสนอแนวคิดท่ีหลากหลาย 

4.   การค้นพบวิ ธี การแก้ปัญหา ( solution - finding)  การ
ตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาที่สุด มีความเป็นไปได้ และ
แปลกใหม ่

5.   การยอมรับวิธีแก้ปัญหา (acceptance-finding)  น าวิ ธี
แก้ปัญหาที่เลือกไว้อย่างมีเหตุผลมาปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอนในการแก้ปัญหา เพ่ือพิสูจน์ว่าวิธี
แก้ปัญหาที่เลือกสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาได้ผลจริง 
     Treffinger, Isaksen and Dorval, (2000: 1-5) ได้กล่าวถึงกระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ว่าประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.  ขั้นท าความเข้าใจปัญหา (Understanding the Challenge) 
ขั้นนี้ผู้แก้ปัญหาจะต้องท าให้สถานการณ์ปัญหาที่ก าหนดมีความชัดเจนมากขึ้น โดยค้นหาสิ่งที่ต้องการ 
รวบรวมข้อมูลที่สังเกตได้ หาความสัมพันธ์ของสิ่งที่ก าหนดให้กับสิ่งที่ต้องการหาและพิจารณาว่าต้อง
น าความรู้เรื่องใดมาใช้ในการแก้ปัญหาได้ 

2. ขั้นสร้างแนวคิดที่หลากหลายในการแก้ปัญหา (Generating 
Ideas) ขั้นนี้ผู้แก้ปัญหาจะต้องร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่หลากหลายวิธี เป็นการส่งเสริมให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์ จะต้องให้เวลามากพอสมควรเพ่ือให้ผู้แก้ปัญหาได้คิดและแสดงออกในสิ่งที่คิด
ว่าเป็นไปได้ จะต้องยอมรับทุกความเห็น และจะต้องไม่มีการประเมินความคิดเห็นที่แสดงออกมาว่า
เป็นสิ่งที่ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกเสนอขึ้นมานั้นอาจะเป็นความวิธีการที่แปลกใหม่
น่าสนใจ หรืออาจจะเป็นการต่อยอดจาดความคิดเดิมก็ได้ ซึ่งในขั้นนี้จะเน้นการท างานกลุ่ม การ
ร่วมกันระดมความคิด ซึ่งจะท าให้วิธีการแก้ปัญหาจ านวนมากให้สามารถเลือกไปใช้ในขั้นตอนต่อไป 

3. ขั้นเตรียมการเพ่ือน าสู่การปฏิบัติ (Preparing for Action) ใน
ขั้นนี้ผู้แก้ปัญหาจะต้องพิจารณาวิธีแก้ปัญหาต่างๆที่ได้เสนอไว้ อธิบายว่าแต่ละวิธีจะด าเนินการ
อย่างไรเพ่ือให้ประสบความส าเร็จ ต้องหาข้อมูลอะไรเพ่ิมเติมเพ่ือน ามาใช้สนับสนุนการแก้ปัญหา
ดังกล่าวจากนั้นจะต้องมีการประเมินทางเลือกที่เหมาะสมและเป็นไปได้มากที่สุดที่จะน าไปใช้ปฏิบัติ
จริง และควรเป็นวิธีที่แปลกใหม่ โดยจะต้องมีการให้เหตุผลในการเลือกวิธีการแก้ปัญหานั้น 

4. ขั้ น ว า ง แผนแล้ ว ปฏิ บั ติ ต า มแนวคิ ด  ( Planning Your 
Approach) ขั้นนี้เป็นขั้นที่มีการน าวิธีการในการแก้ปัญหาที่ได้เลือกไว้ไปสู่การปฏิบัติ จะต้องมีการ
ควบคุมและประเมินการคิดของตนเองหรือที่เรียกว่า เมตาคอกนิชัน  มีการก ากับตนเองขณะคิด
แก้ปัญหา รู้ว่าตนเองคิดจะท างานนั้นอย่างไร ทบทวนแผนที่วางไว้ว่าเป็นไปได้เพียงใด พิจารณาความ
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การอ านวย
ความสะดวก 

จินตนาการ         
อนาคต 

ค้นหา 
ค าถาม 

รวบรวม 
ความคิด 

ทักษะการ 
แก้ปัญหา 

เห็นพ้องกับ 
การส ารวจ 

 วางแผนเพื่อ 
ปฏิบัต ิ

เหมาะสมของล าดับขั้นตอนและวิธีการที่เลือกใช้ รวมไปถึงการประเมินความส าเร็จโดยการตรวจสอบ
ขั้นตอนการปฏิบัติในระหว่างการแก้ปัญหาว่ามีข้อบกพร่องที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ และ
ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ 
 Paul D. Reali (2010) ได้ออกแบบขั้นตอนกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เป็น
รูปแบบเส้นตรง แต่ในทางปฏิบัติสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ ประกอบด้วยขั้นตอนในการ
แก้ไขปัญหาทั้ง 7 ขั้นตอน ดังภาพที่ 3 
    

  
   

  
ภาพที่ 3 กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของ Reali ค.ศ. 2010 

 
1. ขั้นอ านวยความสะดวก (facilitate)   
 ในขั้นนี้เมื่อนักเรียนได้ประเด็นที่เป็นปัญหา ให้กลุ่มของนักเรียนส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน

เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับการตัดสินใจในการแก้ปัญหาทางสภาพของปัญหาวิธีการแก้ปัญหาบุคคลที่
เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหา บุคคลที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา เครื่องมือที่ใช้ใน
ขั้นตอนนี้คือ กระบวนการวิเคราะห์ SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ที่
จะพบในการแก้ปัญหาและเตรียมหาวิธีก าจัดจุดอ่อนและอุปสรรคที่อาจจะพบในการแก้ปัญหา 

2. ขั้นจินตนาการอนาคต (imagine the future)  
   เป็นขั้นที่ท าให้สามารถสร้างภาพกว้างๆ ในการเริ่มต้นการแก้ไขปัญหา เช่น ฉัน
ปรารถนาให้.......... หรือ มันไม่ดีแน่ถ้า.......... ข้ันน้ีเป็นข้ันท่ีก าหนดสภาวะท่ีปรารถนาในอนาคต ซ่ึง
เป็นขั้นที่ท าให้เข้าใจปัญหาได้ง่ายขึ้น ว่าต้องการแก้ไขปัญหาให้เป็นอย่างไร และเป็นการสร้าง
แรงจูงใจในการแก้ปัญหา 

3. ขั้นค้นหาค าถาม (find the questions)  
เป็นขั้นที่ระบุปัญหาที่ต้องการจะแก้ไข หนึ่งปัญหา หรือมากกว่าหนึ่งปัญหาก็ได้  

ในรูปแบบปัญหาสั้นๆ ที่ตั้งเป้าหมายไว้ในจินตนาการอนาคต 
4. ขั้นรวบรวมความคิด (generate ideas)  

เป็นขั้นรวบรวมความคิดที่มีความหลากหลาย ส าหรับใช้แก้ไขปัญหาที่ได้ระบุปัญหาไว้ 
ในขั้นค้นหาค าถาม และเลือกวิธีคิด ที่มีคุณค่าเพ่ือที่จะผลักดันให้กลุ่มน าวิธีนั้นไปใช้แก้ไขปัญหา 

5. ขั้นทักษะการแก้ปัญหา(craft solution) 
ในขั้นนี้กลุ่มของนักเรียนจะต้องใช้วิธีการตัดสินใจที่เป็นกลาง และเลือกวิธีการ 



 
 
 

69 
 

แก้ปัญหาที่จะน าไปใช้ โดยมีความเหมาะสมกับเวลา และมีทรัพยากรเพียงพอที่จะใช้แก้ปัญหาด้วยวิธี
นั้นได้จากนั้นกลุ่มของนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ิมเติมในวิธีการแก้ปัญหาที่เลือกให้ชัดเจน 

6. ขั้นการเห็นพ้องกับการส ารวจ (explore acceptance) 
เมื่อสิ้นสุดขั้นนี้ กลุ่มของนักเรียนจะต้องระบุผู้ที่สนับสนุนกับวิธีแก้ปัญหาที่กลุ่มของ 

นักเรียนได้เลือก และผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ปัญหาที่กลุ่มได้เลือก จากนั้นนักเรียนในกลุ่มร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นอีกครั้งในเรื่องการที่เลือกหรือไม่เลือกวิธีการแก้ปัญหานี้เพราะอะไร เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมวิธีการแก้ปัญหาที่กลุ่มได้เลือกให้ดียิ่งขึ้น และลดแรงต่อต้านส าหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วย 

7. ขั้นการวางแผนส าหรับการปฏิบัติ (plan for action)  
ในขั้นนี้กลุ่มของนักเรียนจะต้องสร้างแผนปฏิบัติการ ระบุว่าจะต้องท าอย่างไร เมื่อไหร่ 

และใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ เครื่องมือที่ใช้ในขั้นนี้คือ RACI 
chart คือการก าหนดหน้าที่ของแต่ละบุคคล โดย RACI ย่อมาจาก Responsible บุคคลที่มีหน้าที่ใน
การดูแลรับผิดชอบในการแก้ปัญหา, Accountable บุคคลที่มีหน้าที่ในการก าหนดแนวทางในการ
แก้ปัญหา, Consulted บุคคลที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนให้ค าปรึกษาในการแก้ปัญหา และ Informed 
บุคคลที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาเรื่องนั้นๆ  

 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  
ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ อิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
ประกอบด้วย 7  ขั้นตอนตามแนวคิดของ Reali (2010) มีความโดดเด่นชัดเจน แต่ละขั้นตอนน าไปสู่
การเกิดคุณลักษณะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยได้ เนื่องจากกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
ของ Reali นั้นสนับสนุนให้เกิดคุณสมบัติ 
 1. มีความไว้ใจพ่ึงพาซึ่งกันและกัน (positive inter dependence) สมาชิกในทีมต้องมี  
ความไว้วางใจซึ่งกันและกันในการปฏิบัติ หน้าที่ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   
 2.  ความรับผิดชอบในตนเอง ( individual accountability) สมาชิกต้องมีความ 
รับผิดชอบในตนเองต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างกัน(face -to -face interaction ) สมาชิกในกลุ่มต้องมีความ 
สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ 
 4. ทักษะที่เหมาะส าหรับใช้ปฏิบัติงานร่วมกัน (appropriate use of interpersonal 
skills) สมาชิกในกลุ่มต้องมีคุณลักษณะเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี มีการติดต่อสื่อสาร การตัดสินใจและ
แก้ปัญหาความขัดแย้งได้ดี 
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 5. การประเมินกลุ่ม(self-assessment of group functioning) สมาชิกต้องมี ทักษะใน
การประเมิน ตรวจสอบการด าเนินงาน กลุ่มของตนเอง (Wood,2006อ้างใน นิพิฐพร โกมลกิติศักดิ์, 
2553)  
 
 3.4 ข้อดีของกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
   จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่มีนักวิชาการ นักการศึกษาได้ศึกษาและพัฒนา
เกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ พบว่ามีผู้ที่ได้กล่าวถึงประโยชน์ของกระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ได้แก่ Reali (2010), นิพิฐพร โกมลกิติศักดิ์(2553), Treffinger, Isaksen and 
Dorval (2003) สรุปได้ดังนี้   

1. กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งกับรายบุคคล
หลากหลายอายุ หลากหลายองค์กรและหลากหลายวัฒนธรรม  

2. กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ท าให้สามารถน าผลจากกระบวนการไปใช้เพ่ือ
ฝึกให้มีความคิดที่หลากหลายส าหรับการแก้ปัญหา และยังช่วยกระตุ้นขีดความสามารถในการท างาน
และการด าเนินชีวิต 

3. กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ 
ทุกโอกาสทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

4. กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ช่วยเสริมสร้างทักษะการท างานกลุ่ม การ
ประสานงาน การเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน การติดต่อสื่อสารและให้วิธีคิดที่หลากหลายเมื่อ
ประสบกับปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถแก้ปัญหานั้นได้  

5. กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เป็นการฝึกสมอตื่นตัว ช่วยชะลอการเสื่อมของ
เซลล์สมอง เนื่องจากกระบวนการนี้เป็นการฝึกให้คิกท่ีหลากหลาย และสร้างสรรค์ 

6. ฝึกทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดทักษะการคิดสร้างสรรค์ ไม่ยึดติด
กับปัญหาหรือวิธีการแก้ปัญหาเดิมๆ ให้ผู้เรียนได้รู้ว่าเมื่อปัญหาย่อมมีวิธีการแก้ปัญหาได้เสมอ และ 
สามารถแก้ปัญหาได้หลายทาง ซึ่งต้องเลือกที่ใช้วิธีที่ดีที่สุด เกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดผลกระทบ
น้อยสุด  

7. ฝึกทักษะการคิดเชิงตรรกะ การเชื่อมโยงเหตุผลการเปรียบเทียบผลกระทบการหา
ทางเลือกท่ีดีที่สุดภายใต้ข้อจ ากัดต่างๆ ช่วยให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันเมื่อเจอปัญหา ไม่ตื่นตระหนก  

8. ฝึกการเข้าใจผู้อื่น ฝึกการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกที่จะเคารพสิทธิและ
หน้าที่ของผู้อ่ืน เนื่องจากองค์ประกอบส่วนใหญ่ของปัญหามักมีผู้อ่ืนเข้ามาเกี่ยวข้อง การฝึกให้นึกถึง
คิดถึงความรู้สึกของผู้อื่น ฝึกการตัดสินปัญหาที่ไม่น าไปสู่ความขัดแย้ง 
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9. ฝึกให้ผู้เรียนเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบต่อส่วนรวม ไม่เพิกเฉยต่อปัญหา แต่กลับมีความ
พยายามที่จะร่วมรับผิดชอบในการแก้ปัญหา และสามารถแก้ปัญหานั้นๆจนส าเร็จ สามารถเอาชนะ
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้ 
 
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเลือกใช้การจัดการเรียนรู้ โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Reali (2010) เพ่ือน ามาส่งเสริมคุณลักษณะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ซ่ึง
หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ผ่านการส ารวจปัญหาเพ่ือน าไปสู่การอภิปรายถึงแนวทางที่
หลากหลายในการสร้างแบบแผนที่น าไปสู่การแก้ปัญหาที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามบริบทของ
สถานการณ ์โดยอิงแนวคิดของ Reali (2010)  ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ 

1. ขั้นอ านวยความสะดวก (facilitate) ขั้นที่ให้นักเรียนส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานทั้งสภาพของ
ปัญหา วิธีแก้ไขปัญหาและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับการตัดสินใจ
แก้ปัญหา 

2. ขั้นจินตนาการอนาคต (imagine the future) ขั้นที่ให้นักเรียนก าหนดสภาวะที่ปรารถนา
ในอนาคตให้เป็นอย่างไร และไม่อยากให้เป็นอย่างไร เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจในการแก้ปัญหา 

3. ขั้นค้นหาค าถาม (find the questions) ขั้นที่ให้นักเรียนระบุปัญหาที่ต้องการจะแก้ไขใน
รูปแบบปัญหาสั้น ๆ ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ในขั้นจินตนาการอนาคต 

4. ขั้นรวบรวมความคิด (generate ideas) ขั้นที่ให้นักเรียนรวบรวมความคิดที่มีความ
หลากหลายส าหรับใช้แก้ปัญหาที่ได้ระบุปัญหาไว้ในขั้นค้นหาค าถาม 

5. ขั้นทักษะการแก้ปัญหา (craft solution)ขั้นที่ให้นักเรียนเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่จะ
น าไปใช้ให้มีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้จริงและร่วมกันอธิบายวิธีการแก้ปัญหาที่ได้เลือกให้
ชัดเจน 

6. ขั้นการเห็นพ้องกับการส ารวจ (explore acceptance) ขั้นที่ให้นักเรียนระบุผู้ที่สนับสนุน 
กับวิธีการแก้ปัญหาที่กลุ่มของนักเรียนได้เลือกและผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ปัญหาที่กลุ่มได้เลือก
จากนั้นนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดอีกครั้งในการที่เลือกหรือไม่เลือกวิธีการแก้ปัญหานั้นเพราะอะไร 

7. ขั้นการวางแผนส าหรับการปฏิบัติ (plan for action) ขั้นที่ให้นักเรียนสร้างแผนปฏิบัติ 
การส าหรับการแก้ปัญหาในเรื่องนั้นๆ 

ส าหรับคุณลักษณะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย สมาชิกของสังคมที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการเมืองและสิทธิหน้าที่ของตนตามแนวทางประชาธิปไตยอันเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง เคารพในหลักสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน 
เคารพความเสมอภาค และความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยไม่นิ่ง
นอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมพร้อมที่จะรับผิดชอบและร่วมหาแนวทางในการแก้ไข โดยวัดได้จาก
คุณลักษณะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 2 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

1. การเป็นพลเมืองที่มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย (Knowledgeable citizen) ได้แก่  
1.1 ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
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ทรงเป็นประมุขและการมีส่วนร่วมทางการเมือง  
1.2 ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบันและการแก้ปัญหา 
1.3 ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชนและแนวทางการแก้ปัญหา 

 (เนื่องจากการท าวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกศึกษาประชากรที่อยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับพัฒนาการเรียนรู้คุณลักษณะพลเมืองแต่ละช่วงวัย พบว่าในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จะต้องเป็นพลเมืองที่มีความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับระบบการเมือง สิทธิ หน้าที่ การมีส่วนร่วมทางการเมือง และการมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหา) 
 

2.  พฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง  โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ  
2.1 พลเมืองที่มีความรับผิดชอบเชิงรับ (Passively responsible Citizen)  
2.2 พลเมืองที่มีความรับผิดชอบส่วนตน (Personally Responsible Citizen) 
2.3 พลเมืองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Citizen)  
2.4 พลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมทางสังคม (Social – Justice Oriented  

Citizen)  
2.5 พลเมืองที่สร้างความเป็นธรรมทางสังคม (Social-Justice Activist Citizen) 

 
 4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 4.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องคุณลักษณะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 
  4.1.1 งานวิจัยในประเทศ 

สมนึก ปฏิปทานนท์ (2549: บทคัดย่อ) ได้ท าการเปรียบเทียบผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา บุคลิกภาพประชาธิปไตย และทักษะกระบวนการกลุ่มของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างกลุ่มที่ใช้วิธีสอนแบบสตอรี่ไลน์ แบบการใช้การวิจัยเป็นฐานและ
แบบปกติ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมจ านวน 115 คน โดยใช้แผนการสอน 3 แบบ คือ แผนการเรียน
การสอนแบบสตอรี่ไลน์ จ านวน 9 แผน แผนการเรียนการสอนแบบการใช้การวิจัยเป็นฐาน จ านวน 
10 แผน และแผนการเรียนการสอนแบบปกติ จ านวน 12 แผน ใช้เวลาในการทดลอง 6 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษา แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพประชาธิปไตย แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการ
กลุ่ม แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม และแบบประเมินการปฏิบัติงานในวิชาสังคมศึกษา ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนที่เรียนวิชาสังคมศึกษาด้วยวิธีสตอรี่ไลน์ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน คะแนนเฉลี่ยบุคลิกภาพประชาธิปไตย และคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการกลุ่ม ที่ปรับแก้ด้วย
ตัวแปรร่วมไม่แตกต่างจากนักเรียนกลุ่มที่เรียนปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 และ
นักเรียนที่เรียนวิชาสังคมศึกษาด้วยวิธีการใช้การวิจัยเป็นฐาน  มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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คะแนนเฉลี่ยบุคลิกภาพประชาธิปไตย และคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการกลุ่ม ที่ปรับแก้ด้วยตัวแปร
ร่วมไม่แตกต่างจากนักเรียนกลุ่มท่ีเรียนปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

ศศิธร อมรินทร์แสงเพ็ญ (2554:  บทคัดย่อ) ได้ท าการวิเคราะห์ 
องค์ประกอบและการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยและเปรียบเทียบลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยโดยรวมและรายด้านก่อนการทดลองและหลังการทดลองของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 อายุ 5-6 ปี สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการศึกษาอุดรธานี เขต 1 ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาองค์ประกอบ
ลักษณะประชาธิปไตยจ านวน 502 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของ
เด็กปฐมวัยด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB ที่ได้รับจากการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 2 
ห้องเรียน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 24 คน ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน
แบบ RASB และกลุ่มควบคุมจ านวน 28 คน ได้รับการจัดการเรียนการสอนปกติ โดยมีเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย คือ รูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB และแบบประเมินลักษณะประชาธิปไตยของเด็ก
ปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลักษณะประชาธิปไตยของเด็ก
ปฐมวัยประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความเคารพซึ่งกันและกัน ความร่วมมือร่วมใจ และความ
เชื่อมั่นในวิธีการแห่งปัญญา ซึ่งโมเดลลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 รูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB ส าหรับพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
ประกอบด้วย 5 หลักการ ได้แก่ หลักการเรียนรู้จากการสังเกตตัวแบบ หลักการปรับมโนทัศน์ 
หลักการปฏิสัมพันธ์ หลักการประเมินค่า และหลักการปฏิบัติ ขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนมี 
4 ขั้น คือ ขั้นรับประสบการณ์ ขั้นร่วมวิเคราะห์ ขั้นคิดคัดสรร และขั้นสร้างนิสัย โดยผลการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยลักษณะประชาธิปไตยโดยรวมและรายละเอียดด้านภายในกลุ่มทดลองพบว่าหลัง
การทดลองมีค่าสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 

สุจิตรา วันทอง (2554) ได้ท าการวิจัยและพัฒนาจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้โดยการใช้วิจัยเป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียน
ประถมศึกษา โดย ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันคือ ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนและมีความส าเร็จอยู่ในระดับสูง โดยการจัด
กิจกรรมที่ใช้สื่อที่หลากหลาย ปัญหาที่ครูพบ คือความไม่พร้อมของนักเรียนและงบประมาณสนับสนุน
กิจกรรมที่ไม่เพียงพอ และครูมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยและมีความส าเร็จอยู่ในระดับ
ปานกลาง ปัญหาคือ ครูขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัย และขาดทัศนคติที่ดีต่อการวิจัย ใน
ส่วนของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตยของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่พัฒนาขึ้น มีกระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน คือ การ
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ตีความ และการก าหนดปัญหา การวางแผนงาน การด าเนินงานตามแผน และสุดท้ายคือการน าผลที่
ได้ไปใช้ปัญหาประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ 3 หน่วย คือ เรียนรู้ประชาธิปไตย ใส่ใจส่วนรวม และสืบ
สานความเป็นไทย สรุปได้ว่านักเรียนที่เรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมฯ ที่พัฒนาขึ้นมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนคุณลักษณะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยด้านพุทธิพิสัยและด้านจิตพิสัยสูงกว่านักเรียนที่
เรียนตามแผนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า  งานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย พบว่าการมีการน าจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ สตอรี่ไลน์ 
RASB และวิจัยเป็นฐาน มาใช้ในการวิจัย ผลของการวิจัยพบว่ากิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ดังกล่าวส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะพลเมือง  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนแบบมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม ฝึกการคิดอย่างมีเหตุผล และเป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนเรียนรู้ที่จะท า
กิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน  

 
4.1.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

    Palmer (Palmer, 1986: 2182-A อ้างถึงใน รุจน์ ฦาชา, 2555: 
127) ได้วิจัยเรื่อง A Study of the Trends in Content and Methodology in the Teaching of 
Government in Secondary Schools in the United States, 1930 to 1980 เพ่ือศึกษาแนวโน้ม
ของเนื้อหาและวิธีสอนการเมืองการปกครองในโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วง 
ค.ศ. 1930-1980 ถึงแม้ว่าการเมืองการปกครองในช่วงเวลาดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา
หลักสูตรและวิธีการได้รับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เฉพาะข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับสถาบัน
การเมืองการปกครองระหว่างปี ค.ศ. 1930 จุดประสงค์ของหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา คือ การสอน
ค่านิยมประชาธิปไตยช่วง 1930 ได้บูรณาการเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาหน้าที่พลเมือง การปกครองของ
อเมริกาและปัญหาเกี่ยวกับประชาธิปไตยไว้ในหลักสูตรช่วงปี ค.ศ. 1940-1950 ได้มุ่งสอนให้นักเรียน
เป็นพลเมืองดี ความรักชาติ เละฝึกให้นักเรียนได้รับประสบการณเกี่ยวกับการเมืองการปกครองช่วง 
ค.ศ. 1960 - 1970 ได้เน้นการสอนสังคมศึกษาแนวใหม่โดยเน้นความคิดรวบยอด หลักการ การสอน
แบบสืบสอบ(inquiry) การสอนที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา โดยให้นักเรียนเกิดความรู้ เกิดแนวทาง
ด้วยตนเองโดยอาศัยการเรียนรู้เกิดขึ้นจากประสบการณ์ตรง ช่วงปี ค.ศ. 1970 – 1980 จุดประสงค์
ของหลักสูตรสังคมศึกษาได้เน้นการสอนเพ่ือความเป็นพลเมืองดี นักเรียนจะได้รับการสอนทักษะใน
การมีส่วนร่วมทางการเมืองและความเป็นพลเมืองดีของสังคม 
   Jenning (2003 อ้างถึงใน ปลินธร เพ็ชรฤทธิ์ ,  2550: 63)  วิจัยเรื่อง 
Transforming civics and citizenship education in the middle years of schooling : an 
exploration of critical issues informing teacher’ theories of action. การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้น
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ที่การศึกษาความรู้เรื่องหน้าที่พลเมืองและความเป็นพลเมืองดีของระดับมัธยมศึกษา เพ่ือระบุประเด็น
ปัญหาส าคัญในการให้ความรู้ของครูตามทฤษฎีของการกระท า การศึกษาครั้งนี้ใช้กรณีตัวอย่างเป็น
โรงเรียนที่คัดเลือกจากทางตอนเหนือของนิวเซาท์เวล และทางตอนตะวันออกเฉียงใต้ของควีนแลนด์ 
โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมของครูในกลุ่มที่มีการวิจัยเชิงปฏิบัติการเ พ่ือสืบหาทฤษฎีการกระท าในการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องหน้าที่พลเมืองและความเป็นพลเมืองดี การศึกษาครั้งนี้เก็บ
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ครูที่มีประสบการณ์การสอน 1-3 ปี และการสังเกตโดยตรง รวมทั้งรวบรวม
ข้อมูลจากบทความของผู้เชี่ยวชาญและวิเคราะห์เนื้อหาของนโยบายและเอกสารหลักสูตร และได้มี
การวิเคราะห์ข้อมูลในสามประเด็นหลักดังนี้ ประการแรกคือ การสะท้อนตนเองของครู ประการที่สอง
คือ ความเห็นของครูเกี่ยวกับความรู้ที่หลักสูตรก าหนด ประการที่สามคือ โอกาสในการกระท าถ่าย
โอนความรู้ไปสู่นักเรียน ผลที่ได้รับจากการศึกษาในครั้งนี้คือ ได้คู่มือที่เป็นโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพ
ครูที่เน้นวิธีการสอนที่ส าคัญในเรื่องของหน้าที่พลเมืองและการศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองดีในชั้น
เรียนที่เป็นระดับมัธยมศึกษา 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า  งานวิจัยต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับคุณลักษณะความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย ต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม เน้นการปลูกฝังความเป็นพลเมือง
ให้กับผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนแบบมีส่วนร่วม  เพ่ือสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบในฐานะท่ีเป็นพลเมืองของสังคม 
 
 4.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 

 4.2.1 งานวิจัยในประเทศ 
  ศศิรัศม์ สริกขกานนท์ (2540) ได้ท าการศึกษาเพ่ือพัฒนาความสามารถใน

การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์ตามแนวคิดของทอแรนซ์ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 30 
คน นักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลองจะได้รับการสอนโดยใช้ระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ตามแนวคิด
ของทอแรนซ์ และนักเรียนกลุ่มควบคุมได้รับการสอนตามรูปแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนกลุ่ม
ควบคุมย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 

นฤมล  จันทร์สุขวงศ์ (2551) ได้พัฒนาแผนกิจกรรมโครงงานที่ประยุกต์ใช้ 
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการท างานกลุ่มและ
คุณภาพผลงานของนักเรียนประถมศึกษา ผลการวิจับครั้งนี้สรุปได้ว่า 1) แผนกิจกรรมโครงงานที่
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ประยุกต์ใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ที่ออกแบบขึ้น ประกอบด้วย 16 แผนย่อย มีล าดับ
ขั้นตอนกิจกรรมที่ส าคัญดังนี้(1)การท าความเข้าใจปัญหาซึ่งนักเรียนจะต้องค้นปัญหาแล้วคักเลือก
ปัญหามาเป็นฐานในการคิดแก้ปัญหา (2) การก่อก าเนิดความคิดนักเรียนจะได้คิดสร้างผลงานอย่าง
หลากหลายแล้วคัดเลือกเป็นผลงานของกลุ่มเพียง 1 อย่าง (3) การเก็บรวบรวมข้อมูล (4) การวางแผน
ปฏิบัติงานโดยการเขียนเป็นเค้าโครงของโครงงาน (5) การลงมือท าโครงงานโดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มาหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างท าผลงาน (6)ประเมินงานและชิ้นงาน 
(7)การเขียนรายงาน (8) การน าเสนอโครงงาน ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักเรียนออกแบบการน าเสนออย่าง
หลากหลาย สร้างสรรค์ผลงานและน่าสนใจ 2) นักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมโครงงานที่ประยุกต์ใช้
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มีความคิดสร้างสรรค์ทักษะการท างานกลุ่มและคุณภาพผลงาน
สูงกว่ากลุ่มที่ปฏิบัติกิจกรรมโครงงานแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

นิพิฐพร โกมลกิติศักดิ์ (2553) วิเคราะห์ผลของกระบวนการแก้ปัญหาเชิง 
สร้างสรรค์ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ทักษะการท างานกลุ่มและการเห็น
คุณค่าในตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยผลการทดลองสรุปได้ว่า ผลการเปรียบเทียบหลัง
การทดลองระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่า กลุ่มทดลองมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สูงกว่ากลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน
ทักษะการท างานกลุ่มและการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความสามารถในการท างานกลุ่ม
และเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจากการ
ทดลองพบว่าผลการศึกษาความคงทนของการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของ
กลุ่มทดลองพบว่าไม่มีความคงทน ส่วนทักษะการท างานกลุ่มและการเห็นคุณค่าในตนเองของทั้งสอง
กลุ่มมีความคงทน 

จากงานวิจัยในประเทศที่กล่าวในข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า กระบวนการแก้ปัญหา
เชิงสร้างสรรค์เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถ
ของนักเรียนทั้งในเรื่องของความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
พัฒนาความคิดแบบมีเหตุผล ท างานอย่างเป็นระบบรอบคอบ และมีสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับ
ตนเองและชุมชนได้ ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลและฝึกที่จะให้ผู้เรียนเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้ สามารถช่วยในการพัฒนาความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 
 4.2.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

   Parnes (Parnes, 1967 อ้างถึงใน อรวรรณ ตันสุวรรณรัตน์) ได้ทดลองใช้
วิธีการระดมสมองในการหาวิธีแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยให้ทุกคน
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พูดถึงวิธีทดลองเปรียบเทียบ กลุ่มหนึ่งให้วิธีระดมสมอง คือให้ทุกคนพูดเท่าที่สามารถคิดออก ซึ่งไม่
จ าเป็นต้องเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดี และเก่ียวข้องให้พูดเท่าที่มีความคิดแวบเข้ามาในสมอง กลุ่มท่ีสอง
ให้เสนอวิธีแก้ปัญหาเฉพาะวิธีที่ดี อยู่ในเกณฑ์ของความเหมาะสมและมีความสัมพันธ์กับ เรื่อง
ผลการวิจัยพบว่า ภายในช่วงเวลาที่เท่ากันกลุ่มที่ใช้วิธีระดมสมองมีความสามารถในการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์จ านวนมาก และได้ผลมากกว่ากลุ่มที่ต้องออกความคิดแก้ปัญหาอยู่ในกรอบเท่านั้น 
   Barbier (Barbier, 2009 อ้างถึงใน นิพิฐพร โกมลกิติศักดิ์, 2553: 37) ได้
ศึกษาเรื่อง การเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการด้วยกระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนเกรด 3 Blanche Bourgeois school เป็นรูปแบบของการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ก าหนดปัญหา(problem space) 2) ก าหนดวิธีการแก้ปัญหา
(solution space) 3) การลงมือปฏิบัติแก้ปัญหา(action space) พบว่ากระบวนการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์ เป็นรูปแบบที่ท้าทายความสามารถของนักเรียนให้วิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย เพ่ิม
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน ท าให้การแก้ไขปัญหาประสบผลส าเร็จ และวิธีแก้ปัญหา
เป็นที่ยอมรับของชุมชน 
   Ellison (Ellison, 1995 อ้างถึงใน สรวงสุดา ปานสกุล; 2545) ได้ท าการ
ทดลอง โดยการน าการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มาใช่ในการออกแบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างประชากร เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จุดประสงค์เพ่ือศึกษาผลจากการสอนทั้งด้านความคิด
สร้างสรรค์ และเจตคติที่มีต่อการเรียนการสอนแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาที่
ได้รับการสอนแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ มีความคิดสร้างสรรค์ขึ้น โดยมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ในด้านคิดคล่องสูงที่สุด ที่ระดับนัยส าคัญ .05 และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนตามกระบวนการแก้ปัญหา
เชิงสร้างสรรค์ 
   จากงานวิจัยต่างประเทศที่กล่าวในข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า กระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ความสามารถของนักเรียนทั้งในเรื่องของความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ความคิดแบบมี
เหตุผล ฝึกทักษะความคิดคล่อง และฝึกที่จะให้ผู้เรียนเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน และสามารถแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ให้กับตนเองและสามารถน าไปปรับใช้และเป็นที่ยอมรับของชุมชนได้ 
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ
ส่งเสริมคุณลักษณะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นลักษณะการวิจัย
เชิงทดลอง (Experimental Research) แบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน (One Group 
Pretest Pottest Design) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถี
ประชาธิปไตย ด้านการเป็นพลเมืองที่มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย ก่อนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  (2) ศึกษา
พัฒนาการคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ด้านพฤติกรรม ที่สะท้อนความเป็น
พลเมืองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit 
of Analysis) ซึ่งมีรายละเอียดและข้ันตอนในการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

 
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัย  

1.1 ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน 

แกลง“วิทยสถาวร” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 มีทั้งหมด 10 หอ้งเรียน จ านวนนักเรียน  
392 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน 

แกลง“วิทยสถาวร” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้องเรียน ประกอบด้วยนักเรียน 30 
คน โดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970: 610) จากนั้นใช้วิธีการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับฉลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 
2.  ตัวแปรที่ศึกษำ 

2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable)  
               การจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
 2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  
      คุณลักษณะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 2 ด้าน ได้แก่  
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2.2.1 ด้ านที่  1 การ เป็นพลเมืองที่ มี ความรู้ เ กี่ ยวกับประชาธิป ไตย 
(Knowledgeable citizen)  

2.2.2 ด้านที่ 2 พฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง (Citizenship  
behaviors) 
 
3. เนื้อหำที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ในการวิจัยเป็นเนื้อหาในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2: หน้าที่
พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม วิชาพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชา ส 31103 หน้าที่พลเมือง หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 4 เรื่อง รอบรู้เรื่องประชาธิปไตย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วยเนื้อหาย่อย ดังนี้ 
1) การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง 2) สถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบันและการแก้ปัญหาและ 3) ปัญหาสิทธิมนุษยชนและแนว
ทางการแก้ปัญหา 
 
4. ระยะเวลำในกำรวิจัย  
 ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ด าเนินการทดลอง
เป็นเวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 12 ชั่วโมง 
 
5. แบบแผนกำรวิจัย 

5.1 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการวิจัยก่อนทดลอง (Pre Experimental Designs) ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ 
แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลัง (One Group Pretest-Posttest Design) (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 
2543: 123-125) ดังตารางที่ 5  
ตารางที่ 6 แบบแผนการวิจัย One Group Pretest - Posttest Design    

 

เมื่อ T1  คือ การทดสอบคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ด้านที่ 1  
การเป็นพลเมืองที่มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย (Knowledgeable citizen)  ก่อนการจัดการเรียนรู้
โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
 
 

สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 

T1 X T2 
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            X  คือ การจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
            T2  คือ การทดสอบคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ด้านที่ 1 

การเป็นพลเมืองที่มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย (Knowledgeable citizen)  หลังการจัดการเรียนรู้
โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 

5.2 การวิจัยแบบกลุ่มเดียว (One Group Pretest-Posttest Design)  และมีการทดสอบ
เพ่ือวัดพัฒนาการของคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้านที่ 2 พฤติกรรมที่
สะท้อนความเป็นพลเมือง (Citizenship behaviors) ผสมผสานกับแบบดุลยภาพเวลาและกลุ่ม
ตัวอย่างทดลองต่อเนื่อง (Equivalent Time-Series Design) ดังแผนภาพที่ 4 ดังนี้  
 

X T1 X T2 X T3 X T4 

 
       แผนภาพที ่4  แบบแผนการทดลอง 

X  แทน กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ตามแนวคิดของ Reali 
T  แทน การศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้านที่ 2 แบ่งออกเป็น 4 ครั้ง 
T1 แทน การทดสอบคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้านที่ 2  ครั้งที่ 1 
T2 แทน การทดสอบคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้านที่ 2  ครั้งที่ 2  
T3 แทน การทดสอบคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้านที่ 2  ครั้งที่ 3  
T4 แทน การทดสอบคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้านที่ 2  ครั้งที่ 4 
 ในการการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกลุ่มเดียว (One Group Pretest-Posttest Design)  
และมีการทดสอบเพ่ือสังเกตพัฒนาการของคุณลักษณะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้านพฤติกรรมที่
สะท้อนความเป็นพลเมืองผสมผสานกับแบบดุลยภาพเวลาและกลุ่มตัวอย่างทดลองต่อเนื่อง 
(Equivalent Time-Series Design) ก็ตามแต่จะไม่มีการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหา
เชิงสร้างสรรค์ก่อนการวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองด้านพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง
ครั้งที่ 1) 
 
6.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย  
6.1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ หน่วย

การเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง รอบรู้เรื่องประชาธิปไตย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 3 แผน ใช้เวลาสอน 
12 ชั่วโมง 
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6.2 เครื่องมือวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 
6.2.1  เครื่องมือวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ด้านที่ 1    

การเป็นพลเมืองที่มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย (Knowledgeable citizen)  ได้แก่ แบบทดสอบวัด
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ด้านที่ 1 การเป็นพลเมืองที่มีความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย (Knowledgeable citizen) จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 5 
ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 

6.2.2 เครื่องมือวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ด้านที่ 2   
  พฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง (Citizenship behaviors) ได้แก่ แบบวัดคุณลักษณะความเป็น  
  พลเมืองตามวิถปีระชาธิปไตย ด้านที่ 2 พฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง (Citizenship   
  behaviors) จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบอัตนัยเชิงสถานการณ์ จ านวน 4 ฉบับ ฉบับละ 1 ข้อ 
 
7. ขั้นตอนกำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

7.1  กำรสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยอิงกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำรแก้ปัญหำ
เชิงสร้ำงสรรค์ตำมแนวคิดของ Reali จ านวนวน 3 แผน ใช้เวลาสอน 12 ชั่วโมง มีขั้นตอนการสร้าง
ดังนี้  

7.1.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศาสนาและวัฒนธรรม  

7.1.2  วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ ค าอธิบายรายวิชา  
โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ เพื่อน ามาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 

7.1.3  ศึกษาองค์ประกอบและขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหา
เชิงสร้างสรรค์ จากต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

7.1.4  สร้างแผนหน่วยการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
เรื่อง รอบรู้เรื่องประชาธิปไตย   

7.1.5  สร้างแผนการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้ โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นพลเมือง จ านวน 3 แผน ใช้เวลาสอน 12 ชั่วโมง ดัง
ตารางที่ 6 
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ดังตารางที่ 7 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เรื่องรอบรู้เรื่องการเมือง 

แผนที่ เร่ือง มำตรฐำน/ตัวชี้วัด 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
1 การปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุขและการมีส่วนร่วม 
ทางการเมือง 

ส 2.2 ม. 4/3 
     วิเคราะห์ความส าคัญและความจ าเป็นท่ีต้องธ ารง
รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
ส 2.2 ม. 4/4  
     เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้อ านาจรัฐ 

 

4 

2 สถานการณ์การเมืองไทยใน
ปัจจุบันและแนวทางแก้ไข 

ส 2.2 ม.4/1 
     วิเคราะห์ปัญหาการเมืองที่ส าคัญในประเทศจาก
แหล่งข้อมูลตา่งๆ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข 

 

4 

3 ปัญหาสิทธิมนุษยชนและแนว
ทางการแก้ไข 

ส 2.1 ม. 4/4 
     ประเมินสถานการณส์ิทธิมนุษยชนในประเทศ
ไทย และเสนอแนวทางพัฒนา 

 

4 

 
7.1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือ 

ตรวจพิจารณาความถูกต้องขององค์ประกอบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และน ามาปรับปรุงแก้ไข
ตามค าแนะน าเพ่ือให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะว่า ควรใช้ค าที่เป็น
ภาษาทางการ ในกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ต้องเขียนให้
เป็นล าดับขั้นตอนและชัดเจน  

7.1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน  
5 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วน ามาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาดังนี้  
(วรรณี  แกมเกตุ 2551: 219-221) 
   +1  หมายถึง  แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องและเหมาะสม 

     0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องและเหมาะสม 

    -1  หมายถึง  แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องและเหมาะสม 

   ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  
มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือว่าสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ซึ่งจากการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ 0.86 และผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะว่า แผนการจัดการเรียนรู้ควรจัด
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เรื่องล าดับเรื่องที่สอนให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน การวัดและประเมินผลเกณฑ์การให้คะแนนต้อง
ชัดเจน  และในขั้นของการน าเสนอปัญหา ครูควรน าเสนอปัญหาให้เหมาะสมและตรงประเด็นกับเรื่อง              
ที่สอน และตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษาด้วย 

7.1.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องรอบรู้เรื่องประชาธิปไตยของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มาปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  

7.1.9  น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง 
รอบรู้ประชาธิปไตย จ านวน 2 แผน ไปทดลองจัดการเรียนรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 
จ านวน 30 คน ของโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” อ.แกลง จ.ระยอง ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียนในการวิจัยครั้งนี้ 
เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมก่อนน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง  ผลการทดลองใช้พบว่านักเรียน
สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนของแผนการจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี จนบรรลุจุดประสงค์ที่ ตั้งไว้ แต่มี
นักเรียนบางกลุ่มที่ไม่ค่อยแสดงความคิดเห็น ครูจึงค่อยกระตุ้นโดยการตั้งค าถาม และครูจึงเสริมแรง
ทางบวกโดยการให้รางวัลส าหรับกลุ่มที่ท างานเสร็จทันตามก าหนด 

7.1.10  น าแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง รอบรู้เรื่องประชาธิปไตย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ไปทดลองใช้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 30 คนซึ่งเป็นกลุ่มทดลอง 

 
7.2 เครื่องมือวัดคุณลักษณะควำมเป็นพลเมืองตำมวิถีประชำธิปไตย 

7.2.1 กำรสร้ำงเครื่องมือวัดคุณลักษณะควำมเป็นพลเมืองตำมวิถีประชำธิปไตย 
ด้ำนที่ 1 กำรเป็นพลเมืองท่ีมีควำมรู้เกี่ยวกับประชำธิปไตย (Knowledgeable citizen) ได้แก่ 

7.2.1.1 การสร้างแบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตาม 
วิถีประชาธิปไตย ด้านการเป็นพลเมืองที่มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย (Knowledgeable citizen) 
ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับระบบการเมือง และความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับ
เนื้อหาที่จัดการเรียนการสอนโดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง รอบรู้ เรื่อง
ประชาธิปไตย ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้ 1) การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 2) สถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบันและการแก้ปัญหา 3) 
ปัญหาสิทธิมนุษยชนและแนวทางการแก้ปัญหาจ านวน 1 ฉบับ ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
(Pretest – Posttest) เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 5 ตัวเลือก ก าหนดการให้ค่าคะแนนคือ ตอบ
ถูกได้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิดได้ 0 คะแนน จ านวน 40 ข้อ โดยมีขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบ ดังนี้ 

ก. ศึกษาพัฒนาการการเรียนรู้คุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่ 
เหมาะสมกับช่วงวัยระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 
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ข. ศึกษาหลักสูตรและวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ตาม 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ค. ศึกษาทฤษฏี หลักการ และวิธีการสร้างเครื่องมือในการวัดและ 
ประเมินผล   

ง. วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยพิจารณาจาก สาระ 
การเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุมเนื้อหา เรื่อง รอบรู้เรื่องประชาธิปไตย ดังตารางที่ 7 
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ตารางที่ 8 การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย  
 ด้านที่ 1 การเป็นพลเมืองที่มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย (Knowledgeable citizen)      

มำตรฐำน 
กำรเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
ช่วงชั้น  
ม.4-6 

 
เนื้อหำ 

 
จุดประสงค์/เนื้อหำ 

 

พุทธิพิสัย 

 
รวม 

กำ
รจ

 ำ 

กำ
รเข

้ำใ
จ 

กำ
รป

ระ
ยุก

ตใ์
ช ้

กำ
รว

ิเค
รำ

ะห
 ์

กำ
รป

ระ
เม

ิน 
กำ

รส
ร้ำ

งส
รร

ค ์

มำตรฐำน
กำรเรียนรู้ 

ส 2.2 
ตัวชี้วัดที ่
3 และ 4 

1.  การปกครอง 
ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 
และการตรวจสอบ 
การใช้อ านาจรัฐ 

1.  นักเรียนอธิบายลักษณะส าคญั 
ของรัฐแต่ละ  รูปแบบได้ถูกต้อง 

- 2 - 2 - - 4 

2.  นักเรียนอธิบายฐานะและพระ
ราชอ านาจของพระมหากษัตริย์
ตามรูปแบบการปกครองระบอบ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ได้อย่างถูกต้องและครอบคลุม 

- 2 - - - - 2 

3.  นักเรียนสามารถอภิปรายแนว
การตรวจสอบอ านาจรัฐไดถู้กต้อง 

1 1 - - - - 2 

4.  นักเรียนสามารถวิ เคราะห์
ความส าคัญของการตรวจสอบ 
การใช้อ านาจรัฐได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

- - - 2 - - 2 

5.  นักเรียนเสนอแนวทางการมี
ส่ ว น ร่ ว มของตน เ อ งต่ อการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐและ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองได้
อย่างเหมาะสม 

- - - 2 2 1 5 

มำตรฐำน
กำรเรียนรู้ 

ส 2.2 
ตัวชี้วัดที ่

1 

2.  สถานการณ์
การเมืองไทยใน
ปัจจุบันและการ
แก้ปัญหา 

6.  นักเรียนวิเคราะห์อิทธิพลของ
การเมืองการปกครองที่มีต่อการ
ด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
เหตุผล 

- - - 1 1 - 2 

7. นักเรียนวิเคราะหส์าเหตุของ
ปัญหาสถานการณ์การเมืองที่
เกิดขึ้นในประเทศไทยได้อย่างม ี
เหตุผล 

1 - - 1 1 - 3 

8. นักเรียนเสนอแนวทางป้องกัน
หรือแก้ไขปัญหาสถานการณ์การ
เมืองไทยท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันได ้

1 - - - 1 1 3 
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จ. น าแบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถี 

ประชาธิปไตย ด้านที่ 1 ด้านการเป็นพลเมืองที่มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย (Knowledgeable 
citizen) เรื่อง รอบรู้ เรื่องประชาธิปไตย เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและให้
ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบ ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะว่า ควรออกข้อสอบ

มำตรฐำน 
กำรเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
ช่วงชั้น  
ม.4-6 

 
เนื้อหำ 

 
จุดประสงค์/เนื้อหำ 

 

พุทธิพิสัย 

 
รวม 

กำ
รจ

 ำ 

กำ
รเข

้ำใ
จ 

กำ
รป

ระ
ยุก

ตใ์
ช ้

กำ
รว

ิเค
รำ

ะห
 ์

กำ
รป

ระ
เม

ิน 

กำ
รส

ร้ำ
งส

รร
ค ์

มำตรฐำน
กำรเรียนรู้ 

ส 2.2 
ตัวชี้วัดที ่

1 
 

2.   สถานการณ์   
การเมืองไทยใน 
ปัจจุบันและการ 
แก้ปัญหา (ต่อ) 

9.  นักเรียนเสนอแนวทางการมี
ส่วนร่วมของตนเองต่อการ
ป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์
ปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันได้อยา่งมีเหตุผล  

- - 1 1 1 1 5 

มำตรฐำน
กำรเรียนรู้ 

ส 2.1 
ตัวชี้วัดที ่

4 

3.  ปัญหาสิทธิ 
มนุษยชนและ 

  แนวทางการแก้ไข 
  ปัญหา 

10.  นักเรียนนิยามความหมาย
ของสิทธิมนุษยชนได้ถูกต้อง 

- 1 - - - - 1 

 11.  นักเรียนอธิบายหลักการ
ของ   
 สิทธิมนุษยชนได้ถูกต้องและ   
 ครอบคลุม 

1 1 - - - - 2 

 12.  นักเรียนวิเคราะหส์าเหตุ 
และสภาพปัญหาสิทธิมนุษยชน
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

- - - 1 1 - 2 

 13.  นักเรียนเสนอแนวทาง  
 ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสิทธิ 
 มนุษยชนได้อย่างมีเหตผุล 

- - - 1 1 - 2 

14. นักเรียนเสนอแนวทางใน
การมีส่วนร่วมของตนเองต่อการ
ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสิทธิ
มนุษยชนได้อย่างมเีหตผุล 

- - 2 - 1 2 5 

รวม 4 7 4 11 9 5 40 
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ให้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และพฤติกรรมแต่ละด้านที่ก าหนด ควรปรับข้อค าถาม
และตัวเลือกให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

ฉ.  เสนอแบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตาม 
วิถีประชาธิปไตย ด้านที่ 1 ด้านการเป็นพลเมืองที่มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย (Knowledgeable 
citizen) เรื่อง รอบรู้เรื่องประชาธิปไตย ต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิธีสอน 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและการประเมินผล เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
และความเที่ยงตรงของเนื้อหาแบบทดสอบ ตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 
 + 1  หมายถึง เมื่อแน่ใจว่าแบบทดสอบนั้นมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
    0 หมายถึง เมื่อไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบนั้นมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 -  1 หมายถึง เมื่อแน่ใจว่าแบบทดสอบนั้นมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  
 ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence : IOC)  มีค่า
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือว่าสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ซึ่งจากการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
ผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.90 

ช.  น าแบบทดสอบวัดคุณลักษณะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
ด้านที่ 1 ด้านการเป็นพลเมืองที่มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย (Knowledgeable citizen) เรื่อง 
รอบรู้เรื่องประชาธิปไตย จ านวน 60 ข้อ ไปทดลองใช้ (Tryout) กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” อ.แกลง จ.ระยอง ที่ได้รับการเรียนรู้บทนี้มาแล้ว จ านวน 30 คน 
เพ่ือน าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาคุณภาพดังนี้ 

ตรวจสอบหาค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบ โดยใช้เกณฑ์
ความยากง่ายระหว่าง 0.20 - 0.80  โดยใช้เกณฑ์ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ซึ่งจากการ
ทดลองใช้เครื่องมือดังกล่าวได้ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.40-0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) 
ระหว่าง 0.20-0.60  

ตรวจสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบปรนัย 
โดยใช้สูตรคูเดอร์ริชาดสัน 20 (Kr-20) ซึ่งจากการทดลองใช้เครื่องมือดังกล่าวได้ค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) เท่ากับ 0.81 

ซ. น าแบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีตามวิถี 
ประชาธิปไตย ด้านที่ 1 ด้านการเป็นพลเมืองที่มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย (Knowledgeable 
citizen) เรื่อง รอบรู้เรื่องประชาธิปไตย ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยในการทดลองกลุ่มตัวอย่าง 
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  7.2.2 เครื่องมือวัดคุณลักษณะควำมเป็นพลเมืองตำมวิถีประชำธิปไตย ด้ำนที่ 2 
พฤติกรรมที่สะท้อนควำมเป็นพลเมือง (Citizenship behaviors)  

    7.2.2.1 แบบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ด้านที่ 
2 พฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง (Citizenship behaviors)เป็นแบบทดสอบอัตนัยเชิง
สถานการณ์ จ านวน 4 ฉบับ ฉบับละ 1 ข้อ ใช้ทดสอบก่อนและหลังเรียนโดยแบ่งการทดสอบเป็น 4 
ระยะ คือก่อนเรียนคาบที่ 1 หลังคาบเรียนที่ 4 หลังคาบเรียนที่ 8 และหลังคาบเรียนที่ 12 โดยมี
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 
    ก. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย ด้านพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง (Citizenship behaviors)รวมถึง
วิธีการสร้างข้อสอบเชิงสถานการณ์วัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย      

ข.  สร้างองค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองใน 
ระบอบประชาธิปไตย ด้านพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง (Citizenship behaviors)ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

ค.  สร้างแบบทดสอบเชิงสถานการณ์วัดคุณลักษณะความเป็น 
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ด้านพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง  (Citizenship 
behaviors)ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบอัตนัย จ านวน 5 ฉบับ ฉบับละ 1 ข้อ ให้
ครอบคลุมเนื้อหาตามตารางวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิดของ Zyngier D. โดยก าหนดระดับ
ของพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง พลเมือง (Citizenship behaviors) ดังนี้ 
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ตารางที ่9  เกณฑ์การประเมินของวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 
              ด้านพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง (Citizenship behaviors) 

ระดับ
พฤติกรรม 

1 2 3 4 5 

แนวค ำตอบ
ของนักเรียน 

 

    ระบุทิศทาง
พฤติกรรมของ
ตนตาม 
สถานการณ์ที่
แสดงให้เห็นถึง
ความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง และ
รับผิดชอบต่อ
ตน เอง  คนใน
ครอบครัว และ
คนสนิท  
/ มีความเห็นใจ
ผู้อื่น 

    ระบุทิศทาง
พฤติกรรมของ
ตนตาม 
สถานการณ์ที่
แสดงให้เห็นถึง
การปฏิบั ติ ตน
ตามกฎหมาย มี
ความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและ
สังคม  
/มีความเห็นใจ 
ผู้อื่นให้การ 
ช่วยเหลือ 
โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ ง ใน ช่ ว ง เ กิ ด
วิกฤต 

    ระบุทิศทาง
พฤติกรรมของ
ตนตาม 
สถานการณ์ที่
แสดงให้เห็นถึง
การมีส่วนร่วม
ของตนเองอย่าง
กระตือรือร้นใน 
การน าเสนอ 
แนวทางการ 
แ ก้ ไ ข  ปั ญ ห า  
แต่ ไม่ ได้ศึกษา
ถึ ง โ ค ร งส ร้ า ง
ข อ ง ปั ญ ห า
ดังกล่าว 
 

    ระบุทิศทาง
พฤติกรรมของ
ตนตาม 
สถานการณ์ที่
แสดงให้เห็นถึง
การสืบสอบหา 
ข้อมูลเพื่อ 
วิเคราะห์และ 
ประเมิน 
โครงสร้างของ
ปัญหาน าไปสู่ 
การตั้งค าถาม 
เพื่อหาแนว 
ทางแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น  

    ระบุทิศทาง
พฤติกรรมของ
ตนตาม 
สถานกา รณ์ ที่
แสดงให้เห็นว่า 
ตนเองมีส่วนร่วม 
ในการแก้ไข 
ปัญหาอย่างเป็น 
ระบบโดยการ
สืบสอบ  
วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบเพื่อ 
น าสู่ปฏิบัติเพื่อ 
แก้ไขปัญหา  
อย่างมีเหตุผล 
เหมาะสม 
แ ล ะ มี ค ว า ม
เป็นไปได้จริง 

ระดับเกณฑ์การประเมินของแบบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ด้านพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง (Citizenship behaviors) 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00  หมายถึง มีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ด้านพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง อยู่ในระดับมากที่สุด (5) 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 -  4.49 หมายถึง มีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ด้านพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง อยู่ในระดับมาก (4)  

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 -  3.49 หมายถึง มีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ด้านพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง อยู่ในระดับปานกลาง (3)  

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง มีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ด้านพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง อยู่ในระดับน้อย (2)  

ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00 – 1.49 หมายถึง มีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ด้านพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง อยู่ในระดับปรับปรุง (1) 

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณาผ่านเกณฑ์ คือ 2.50  ขึ้นไป 
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    ง.  น าแบบทดสอบเชิงสถานการณ์ เพ่ือวัดคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยด้านพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง (Citizenship behaviors)
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและน ามาปรับปรุงแก้ไข ซึ่งอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ปรับแก้สถานการณ์และค าถามให้มีความเป็นปัจจุบันและให้แก้ไขเกณฑ์การ
ประเมินให้คลอบคลุมคุณลักษณะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้าน 
ที่ 2 พฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง (Citizenship behaviors) 
    จ.  น าแบบทดสอบเชิงสถานการณ์ เพ่ือวัดคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ด้านพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง  (Citizenship 
behaviors)เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้าน
การวัดและการประเมินผล เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที ่ยงตรงเชิง เนื ้อหา ( Content 
Validity) และคุณลักษณะที่ต้องการวัดตามแนวคิดของ Krathwohl and Bloom โดยหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้  ซึ่งให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาโดยใช้
เกณฑ์ดังนี้ 

               +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบวัดตรงกับจุดประสงค์ 
         0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดตรงกับจุดประสงค์หรือไม่ 
       -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบวัดไม่ตรงกับจุดประสงค์ 

           ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้ จากนั้นน าแบบทดสอบมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจากการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.97 

ฉ  น าแบบทดสอบเชิงสถานการณ์ เพ่ือวัดคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยด้านพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง (Citizenship behaviors)
จ านวน 7 ข้อ ไปทดลองใช้ (Tryout) กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแกลง“วิทย
สถาวร” อ.แกลง จ.ระยอง จ านวน 30 คน เพื่อน าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาคุณภาพดังนี้ 

ตรวจสอบหาค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบ โดยใช้เกณฑ์ความยากง่าย 
ระหว่าง 0.20 - 0.80  โดยใช้เกณฑ์ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ซึ่งจากการทดลองใช้เครื่องมือ
ดังกล่าวได้ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.55-0.60 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.20-0.25 

ช. น าแบบทดสอบเชิงสถานการณ์ เพ่ือวัดคุณลักษณะความเป็น 
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยด้านพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง (Citizenship behaviors)
ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 
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8. กำรด ำเนินกำรทดลอง 
 ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 6 สัปดาห์ โดยแบ่งวิธีการ
ด าเนินการทดลองออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
  8.1 ขั้นก่อนทดลอง เป็นขั้นตอนท่ีผู้วิจัยเตรียมความพร้อม ในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
   8.1.1 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยอิง
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง รอบรู้เรื่องประชาธิปไตย  
2) แบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ด้านการเป็นพลเมืองที่มีความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตย (Knowledgeable citizen) 3) แบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมือง
ตามวิถีประชาธิปไตย ด้านพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง (Citizenship behaviors) 

8.1.2 ผู้วิจัยชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยอิง
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์กับนักเรียน 
    8.1.3 ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถี
ประชาธิปไตย ด้านที่ 1 ด้านการเป็นพลเมืองที่มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย (Knowledgeable 
citizen)  (Pre - test) จ านวน 40 ข้อ ไปทดสอบนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเก็บผลการทดสอบไว้
เปรียบเทียบกับหลังเรียน 
   8.1.4 ผู้วิจัยน าแบบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 
ด้านที่ 2 ด้านพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง (Citizenship behaviors)ไปทดสอบนักเรียน
กลุ่มตัวอย่างเพ่ือเก็บผลการทดสอบครั้งที่ 1 ก่อนการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์ เพ่ือไว้เปรียบเทียบกับหลังเรียนชั่วโมงท่ี 4 ชั่วโมงท่ี 8 และชั่วโมงท่ี 12 
  8.2 ขั้นทดลอง  

8.2.1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสอนด้วยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรู้
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง รอบรู้เรื่องประชาธิปไตย ที่สร้างไว้ ได้ด าเนินการทดลอง
โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่เตรียมไว้ ซึ่งรายละเอียดดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 อ านวยความสะดวก (facilitate)  
    ขั้นที่ 2 จินตนาการอนาคต (imagine the future)  
    ขั้นที่ 3 ค้นหาค าถาม (find the questions)  
    ขั้นที่ 4 รวบรวมความคิด (generate ideas)  
     ขั้นที่ 5 ทักษะการแก้ปัญหา (craft solution) 
     ขั้นที่ 6 การเห็นพ้องกับการส ารวจ (explore acceptance) 
     ขั้นที่ 7 การวางแผนส าหรับการปฏิบัติ(plan for action)  
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     8.2.2 ผู้วิจัยน าแบบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถี
ประชาธิปไตย ด้านที่ 2 ด้านพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง (Citizenship behaviors)ไป
ทดสอบนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเก็บผลการทดสอบครั้งที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์หลังจากจบชั่วโมงเรียนที่ 4 และทดสอบครั้งที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดยอิง
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์หลังจากจบชั่วโมงเรียนที่ 8  

   8.3 ขั้นหลังทดลอง  
      8.3.1 หลังจากผู้วิจัยสอนครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์แล้ว ผู้วิจัยวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ด้านการ
เป็นพลเมืองที่มีความรู้ เกี่ ยวกับประชาธิปไตย (Knowledgeable citizen)  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  4 โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถี
ประชาธิปไตย ด้านการเป็นพลเมืองที่มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย (Knowledgeable citizen) 
หลังเรียน (Post- test) จ านวน 40 ข้อ แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ผลต่อไป   
      8.3.2 ผู้วิจัยน าแบบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 
ด้านที่ 2 ด้านพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง (Citizenship behaviors) ไปทดสอบนักเรียน
เพ่ือเก็บผลการทดสอบครั้งที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
หลังจากจบชั่วโมงเรียนที่ 12 เพ่ือน าผลการทดสอบทั้ง 4 ครั้งมาเปรียบเทียบกัน 
 
9. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

9.1 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 
ด้านที่ 1 การเป็นพลเมืองที่มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย (Knowledgeable citizen) ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  จาก
แบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมือง ด้านการเป็นพลเมืองที่มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย 

(Knowledgeable citizen) ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยค านวณหาค่าเฉลี่ย เลขคณิต (𝑥)  ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้สถิติทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t- test dependent) 

9.2 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาคุณลักษณะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้านพฤติกรรมที่
สะท้อนความเป็นพลเมือง (Citizenship behaviors)ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ จากแบบทดสอบอัตนัยเชิงสถานการณ์เพ่ือ
วัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ซึ่งมีการประเมินทั้งหมด 4 ครั้งคือ ก่อนเรียน
คาบที่ 1 หลังคาบเรียนที่ 4 , หลังคาบเรียนที่ 8 , และหลังคาบเรียนที่ 12 โดยค านวณหาค่าเฉลี่ยเลข
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คณิต (𝑥) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และอัตราพัฒนาการ (Growth Rate) (ศิริชัย กาญจนวาสี, 
2552: 267) 

 
สรุป 
 การวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ
ส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็น
ลักษณะการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียน – หลัง
เรียน (One Group Pretest Pottest Design) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพัฒนาการคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ด้านการเป็นพลเมืองที่มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
(Knowledgeable citizen) ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์และเพ่ือศึกษาพัฒนาการคุณลักษณะความ
เป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ด้านพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง  (Citizenship 
behaviors)ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยอิง
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน 
แกลง“วิทยสถาวร” เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” อ.แกลง จ.ระยอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาเขต 18 ที่ เรียนวิชา ส31103 สังคมศึกษา เรื่อง รอบรู้ เรื่อง
ประชาธิปไตย จ านวน 30 คน โดยผู้วิจัยด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จากนั้นน า

ข้อมูลมาวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย เลขคณิต (𝑥) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ โดยทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for dependent) และ
ศึกษาอัตราพัฒนาการ (Growth Rate) ของคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย             
ด้านพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง (Citizenship behaviors)สรุปวิธีด าเนินการวิจัยได้ดัง
ตารางที่ 10  ดังนี้ 
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ตารางที ่10 ตารางสรุปวิธีการด าเนินการวิจัย 

วัตถุประสงค ์ วิธีกำร เครื่องมือ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1.  เพื่อศึกษาพัฒนาการ  
คุณลักษณะความเป็นพลเมือง 
ตามวิถีประชาธิปไตย ด้านการ 
เป็นพลเมืองที่มีความรู้เกี่ยวกับ 
ประชาธิปไตย 
(Knowledgeable citizen)  
ก่อนเรียนและหลังเรียนของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยอิง 
กระบวนการแก้ปัญหาเชิง 
สร้างสรรค์ 
2.  เพื่อศึกษาพัฒนาการ 
คุณลักษณะความเป็นพลเมือง 
ตามวิถีประชาธิปไตย  
ด้านพฤติกรรมที่สะท้อนความ 
เป็ นพล เมื อ ง  (Citizenship 
behaviors) ก่อน เรี ยนและ
หลั ง เ รี ยนของนั ก เ รี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่  4 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยอิง 
กระบวนการแก้ปัญหาเชิง 
สร้างสรรค์ 

1. ทดสอบวัดคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองตามวิถี
ประชาธิปไตย ดา้นการเปน็
พลเมืองที่มีความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย 
(Knowledgeable citizen)  
ก่อนและหลังเรียนด้วย
รูปแบบการจัดการเรียนรู้
โดยอิงกระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
2. ทดสอบวัดคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองตามวิถี
ประชาธิปไตย ดา้น
พฤติกรรมที่สะท้อนความ
เป็นพลเมือง (Citizenship 
behaviors) ก่อนเรียน 
ระหว่างเรียนและหลังเรียน
ด้วยรูปแบบการจัดการ 
เรียนรู้โดยอิงกระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 

1. แบบทดสอบวัด
คุณลักษณะความ
เป็นพลเมืองตาม
วิถีประชาธิปไตย
ด้ า น ก า ร เ ป็ น
พลเมืองที่มีความรู้
เก่ียวกับ 
ประชาธิปไตย  
(Knowledgeable  
citizen)  
2. แบบทดสอบวัด
คุณลักษณะความ
เป็นพลเมืองตาม
วิถีประชาธิปไตย 
ด้ านพฤติกรรมที่
สะท้อนความเป็น
พลเมือง 
(Citizenship 
 behaviors)  

 

1.  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

(𝑥) 
2. ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
3.  ทดสอบค่าทีแบบ
ไม่เป็นอิสระต่อกัน  
(t-test dependent) 
4. อัตราพัฒนาการ 
(Growth Rate) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 

เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในครั้ง
นี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” อ.แกลง จ.ระยอง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 ที่เรียนรายวิชา ส31103 สังคมศึกษา  เรื่อง รอบรู้เรื่องประชาธิปไตย จ านวน 30 
คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง รอบรู้เรื่องประชาธิปไตย                  
2) แบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ด้านที่ 1 การเป็นพลเมืองที่มี
ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย (Knowledgeable citizen) 3) แบบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมือง
ตามวิถีประชาธิปไตย ด้านที่ 2 พฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง (Citizenship behaviors) ซ่ึง
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนและขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน
ดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้านที่ 1 การเป็น
พลเมืองที่มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย (Knowledgeable citizen) ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
 ตอนที่ 2  ผลการศึกษาพัฒนาการคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้าน   
ที่ 2 พฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง (Citizenship behaviors)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
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ตอนที่ 1 ผลการศึกษาการคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้านที่ 1 
การเป็นพลเมืองที่มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย (Knowledgeable citizen) ก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์ 

ผลการศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้านที่ 1 การเป็นพลเมืองที่
มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย (Knowledgeable citizen) ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์   ของนักเรียน
จ านวน 30 คน ปรากฏในตารางที่ 11 
 
ตารางที่ 11 ผลการศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้านที่ 1 การเป็น 

พลเมืองที่มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย (Knowledgeable citizen)  ก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 

 
จากตารางที่ 11 พบว่า คะแนนคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้านที่ 1 

การเป็นพลเมืองที่มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย (Knowledgeable citizen) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนหลังเรียน (𝑥= 26.67, S.D. = 

4.42) สูงกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ( 𝑥 = 17.03, S.D. = 5.156)  
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่ม
ทดลอง 

จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ต่ าสุด 

คะแนน
สูงสุด 

ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต 

(𝑥) 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
T p 

ก่อน
เรียน 

30 40 9 29 17.03 5.16 
-10.341 .000 

หลังเรียน 30 40 17 34 26.67 4.42 
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ตอนที่ 2  ผลการศึกษาพัฒนาการคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย
ด้านที่ 2 พฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง (Citizenship behaviors) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 

ผลการศึกษาพัฒนาการคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้านที่ 2 
พฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง (Citizenship behaviors) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนจ านวน 30 คน ปรากฏ
ในตารางที ่12 

 

ตารางที ่12 สรุปผลการศึกษาพัฒนาการคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้านที่ 2  
พฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง (Citizenship behaviors) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
 
 

 

 
การทดสอบ (คร้ังท่ี) 

 เฉลี่ยรวม 

ระดับ
พฤติกรรมที่
สะท้อนความ
เป็นพลเมือง 

 
พัฒนาการ Growth 

rate 
1 2 3 4 1 2 3 

คะแนน 52 94 112 131 97.25 
3 

3.62 3.19 2.40 1.47 
เฉลี่ย 1.71 3.10 3.71 4.40 3.24 
SD 0.83 0.86 0.98 0.85 0.88     

 

จากตารางที่ 12 พบว่า ผลการศึกษาพัฒนาการคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถี
ประชาธิปไตยด้านที่ 2 พฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง (Citizenship behaviors) ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ พบว่าโดย

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนหลังเรียนครั้งที่ 3 (𝑥 = 4.40, S.D. = 0.85) สูงกว่าหลังเรียนครั้งที่ 2 (𝑥 

= 3.71, S.D. = 0.98) สูงกว่าหลังเรียนครั้งที่ 1 (𝑥 = 3.10, S.D. = 0.86) สูงกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิต

ของคะแนนก่อนเรียน (𝑥 = 1.71, S.D. = 0.83) และค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนโดยรวมของ
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้านที่ 2 พฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง 

อยู่ในระดับ 3 (𝑥=3.24 , S.D. = 0.88) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ (2.61) โดยสรุปได้ว่าการทดสอบ

ครั้งแรกพบว่า พฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมืองของนักเรียนอยู่ในระดับ 1 (𝑥 = 1.71) คือ 
พลเมืองที่มีความรับผิดชอบเชิงรับ (Passively Responsible Citizen)  การทดสอบครั้งที่ 2 พบว่า

พฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมืองของนักเรียนอยู่ในระดับ 3 (𝑥= 3.10) คือ พลเมืองที่มีส่วนร่วม 
(Participatory Citizen) การทดสอบครั้งที่ 3 พบว่า พฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมืองของ

นักเรียนอยู่ในระดับ 4 (𝑥= 3.71) คือ พลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคม (Justice-Oriented 
Citizen) การทดสอบครั้งที่ 4 พบว่าพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมืองของนักเรียนอยู่ในระดับ 5 
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(𝑥 = 4.40) คือ พลเมืองที่มุ้งเน้นการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมในสังคม (Social-Justice Activist 
Citizen) นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ศึกษาอัตราพัฒนาการของคุณลักษณะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย
ด้านที่ 2 พฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง (Citizenship behaviors) โดยได้ทดสอบทั้งหมด 4 
ครั้ง สรุปผลดังนี้ อัตราพัฒนาการครั้งที่ 1 (พัฒนาการระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนครั้งที่ 1) เท่ากับ 
3.62 อัตราพัฒนาการครั้งที่ 2 (พัฒนาการระหว่างหลังเรียนครั้งที่ 1 กับหลังเรียนครั้งที่ 2) เท่ากับ 
2.40 อัตราพัฒนาการครั้งที่ 3 (พัฒนาการระหว่างหลังเรียนครั้งที่ 2 กับหลังเรียนครั้งที่ 3) เท่ากับ 
1.47  
 ในส่วนของการศึกษาพัฒนาการคุณลักษณะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้านที่ 2 ด้าน
พฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง (Citizenship behaviors)ผู้วิจัยสรุปเป็นกราฟเพ่ือความชัดเจน 
ตามท่ีปรากฏในแผนภาพที่ 5 
แผนภาพที่ 5 พัฒนาการคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย  

      ด้านที่ 2 ด้านพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง (Citizenship behaviors) 
 

 
 

จากการสรุปผลการศึกษาตอนที่ 1 พัฒนาการคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถี
ประชาธิปไตยด้านที่ 1 การเป็นพลเมืองที่มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย (Knowledgeable citizen)  
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สรุปได้ว่า คะแนนคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้านที่ 
1 การเป็นพลเมืองที่มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย (Knowledgeable citizen) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเรียน 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4
ค่าเฉลี่ย 1.71 3.1 3.71 4.4

0
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เป็นไปตามสมมติฐานในการวิจัยข้อที่ 1 คุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ด้านการ
เป็นพลเมืองที่มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้โดยอิง
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

จากการสรุปผลการศึกษาตอนที่ 2 พัฒนาการคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถี
ประชาธิปไตยด้านที่ 2 ด้านพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง (Citizenship behaviors) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สูงกว่า
ก่อนเรียน โดยค่าเฉลี่ยโดยรวมของคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้านที่ 2 
พฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง (Citizenship behaviors) อยู่ในระดับทีสู่งกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้และมีอัตราพัฒนาการที่สูงขึ้นด้วย ซึ่งตรงจามสมมติฐานข้อที่ 2 คุณลักษณะความเป็นพลเมืองตาม
วิถีประชาธิปไตย ด้านพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง (Citizenship behaviors) ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ผลการวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาโดยอิงกระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในครั้งนี้เป็นไปตามสมมติฐานที่กล่าวไว้ 



100 
 

100 
 

บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 

เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในครั้ง
นี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน  
(One Group Pretest Posttest Design) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้านการเป็นพลเมืองที่มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย ก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์และ 2) เพ่ือศึกษาพัฒนาการคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้าน
พฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมืองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
อิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” อ.แกลง จ.ระยอง 
ที่เรียนรายวิชา ส 31103 สังคมศึกษา เรื่อง รอบรู้เรื่องประชาธิปไตย จ านวน 30 คนซึ่งได้มาจาก
วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยเป็น 2 ด้าน  
คือ 1) การเป็นพลเมืองที่มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย (Knowledgeable citizen)  2) พฤติกรรมที่
สะท้อนความเป็นพลเมือง (Citizenship behaviors) สามารถแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ พลเมืองที่มี
ความรับผิดชอบเชิงรับ (Passively responsible Citizen) พลเมืองที่มีความรับผิดชอบส่วนตน 
(Personally Responsible Citizen) พลเมืองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Citizen) พลเมืองที่
มุ่งเน้นความเป็นธรรมทางสังคม (Social – Justice Oriented Citizen) พลเมืองที่สร้างความเป็น
ธรรมทางสังคม (Social-Justice Activist Citizen) โดยการศึกษาพัฒนาการของคุณลักษณะความ
เป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการ
จัดการเรียนรู้ เรื่อง รอบรู้เรื่องประชาธิปไตย จ านวน 3 แผน 12 ชั่วโมง ที่ผ่านการตรวจหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องเท่ากับ 0.86 2) เครื่องมือวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 
ประกอบด้วย (1) แบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ด้านที่ 1 ด้าน
การเป็นพลเมืองที่มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย (Knowledgeable citizen) เป็นปรนัย 5 ตัวเลือก
จ านวน 40 ข้อ ที่ผ่านการตรวจหาค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.90 ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง  
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0.40 - 0.80 ค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.20-0.60 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.8 และ (2) แบบวัด
คุณลักษณะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ด้านที่  2 พฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง 
(Citizenship behaviors)เป็นแบบทดสอบอัตนัยเชิงสถานการณ์ จ านวน 4 ฉบับ ฉบับละ 1 ข้อที่ใช้
ทดสอบก่อนและหลังเรียนโดยแบ่งการทดสอบเป็น 4 ระยะ คือก่อนเรียนคาบที่ 1 หลังคาบเรียนที่ 4 
หลังคาบเรียนที่ 8 และหลังคาบเรียนที่ 12 ที่ผ่านการตรวจหาค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.97  
ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.55 - 0.60 ค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.20 - 0.25 ส าหรับการ

วิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (𝑥) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที
แบบไม่อิสระต่อกัน (t-test dependent) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการวัด
อัตราพัฒนาการ (Growth Rate) ของคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ด้านที่ 2 
ด้านพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง ในการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปผลการวิจัยดังต่อไปนี้  
 
 สรุปผลการวิจัย  

 
การวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ

ส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถ
สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
 

1. ผลการศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้านที่ 1                   
การเป็นพลเมืองที่มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย (Knowledgeable citizen) ของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

2. ผลการศึกษาพัฒนาการคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย  
พฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง (Citizenship behaviors) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มีพัฒนาการที่สูงขึ้น โดยเฉลี่ย
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้านพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมืองของ
นักเรียนอยู่ในระดับ 3 ได้แก่ การเป็นพลเมืองแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้ในการทดสอบครั้งแรกพบว่า 
พฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมืองของนักเรียนอยู่ในระดับ 1 คือพลเมืองที่มีความรับผิดชอบเชิง
รับ (Passively Responsible Citizen)  การทดสอบครั้งที่ 2 พบว่า พฤติกรรมที่สะท้อนความเป็น
พลเมืองของนักเรียนอยู่ในระดับ 3 คือพลเมืองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Citizen)  การทดสอบ
ครั้งที่ 3 พบว่า พฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมืองของนักเรียนอยู่ในระดับ 4 คือพลเมืองที่มุ่งเน้น
ความเป็นธรรมทางสังคม (Justice-Oriented Citizen) การทดสอบครั้งที่ 4 พบว่า พฤติกรรมที่
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สะท้อนความเป็นพลเมืองของนักเรียนอยู่ในระดับ 5 คือพลเมืองที่สร้างความเป็นธรรมทางสังคม 
(Social-Justice Activist Citizen)  

อภิปรายผล 
การวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาโดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 

เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 
สามารถอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 
 

1. คุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้านที่ 1 การเป็นพลเมืองที่มีความรู้ 
เกี่ยวกับประชาธิปไตย (Knowledgeable citizen) เป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง รอบรู้
เรื่องประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้
โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง รอบรู้เรื่อง
ประชาธิปไตย หลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เป็นเพราะการ
จัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ผู้วิจัยได้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดย
อิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ตามแนวคิดของ Reali เนื่องจากเป็นวิธีสอนที่เหมาะสมที่จะ
น ามาใช้ในการสอนวิชาสังคมศึกษา โดยเฉพาะในสาระหน้าที่พลเมือง สอดคล้องกับแนวคิดของ 
สิริวรรณ  ศรีพหล (2555 : 37-51) กล่าวว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหา
เชิงสร้างสรรค์เป็นวิธีที่มุ่งให้นักเรียนค้นคว้าหาค าตอบหรือแสวงหาความด้วยตนเอง โดยเสนอในรูป
ของค าถาม หรือปัญหาที่น่าสนใจแล้วให้นักเรียนหาทางแก้ปัญหานั้น ท าให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึก
ความสามารถทางสติปัญญา โดยเฉพาะในเรื่องของการคิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีเหตุผลและส่งเสริม
ให้นักเรียนมีพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยในระดับสูง คือ ทักษะทางสติปัญญา ตามแนวคิดของ 
Treeffinger, (1995) และ Isaksen, Dorval and Treffinger (2003, อ้างถึงใน วรารักษ์ บุษยานนท์, 
2555: 108) ที่กล่าวว่า กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เป็นที่นิยมมาก เนื่องจากใช้งานได้ง่ายใน
ชีวิตประจ าวัน ง่ายต่อการเรียนรู้และท าความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับอายุ ทุก
สถานการณ์และทุกวัฒนธรรม ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนได้รับการฝึกฝน และสามารถน าปรับใช้ได้ใน
ชีวิตจริง  
 
 ในการจัดการเรียนการสอนโดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ทั้งหมด 3 แผน รวม 
12 ชั่วโมง ดังนี้ 1) การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง 2) สถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบันและแนวทางแก้ไข 3) ปัญหาสิทธิ
มนุษยชนและแนวทางการแก้ไข สอดคล้องกับกลุ่ม Thai Civic Education มูลนิธิฟรีดิช เอแบร์ท 



103 
 

และส านักวิชาการมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2556: 35-36) 
พัฒนาการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองในช่วงวัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (อายุ 15-17 
ปี) เรื่องความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย นักเรียนควรได้พัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจวิถี
ชีวิตประชาธิปไตย เรียนรู้เกี่ยวกับระบอบการปกครอง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง และการบริหารราชการแผ่นดิน ปัญหาการเมืองการปกครองในปัจจุบัน อีกทั้งยังควรได้รับการ
พัฒนาความสามารถและทักษะ ทั้งความสามารถที่จะคิด ท า และแก้ปัญหาด้วยเหตุผล รู้จักสืบคน
ข้อมูลและแสวงหาค าตอบ การแสดงความคิดเห็น การยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน เรียนรู้ที่จะการ
ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์และสันติวิธี รวมทั้งร่วมแก้ไข
ปัญหาของส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองที่คุณลักษณะพลเมือง
ตามวิถีประชาธิปไตยเพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการจัดการ
เรียนรู้  
 

ในการจัดท าแผนการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของทุกแผนมีขั้นตอน
ที่ส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ทั้งด้านการเป็นพลเมืองที่มีความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตยตามช่วงวัย (Knowledgeable citizen) ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 ขั้น
อ านวยความสะดวก (facilitate) ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะศึกษาองค์ความรู้ตามที่ก าหนดเพ่ือเป็น
ประโยชน์ส าหรับการติดสินใจแก้ปัญหา โดยครเูป็นผู้อ านวยความสะดวกให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่ม ใน
ขั้นตอนนี้เป็นการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานทั้งสภาพของปัญหา บุคคลที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา ทั้งนี้ครู
เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญมากในการกระตุ้นให้นักเรียนเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและมีความหลากหลาย 
เช่นในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องปัญหาสิทธิมนุษยชนและแนวทางแก้ไข ในขั้นตอนนี้ครูได้
ยกตัวอย่างข่าวการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยมาสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุป
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ซึ่งท าให้นักเรียนสามารถเสนอปัญหาสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยได้หลากหลายมากขึ้น สามารถระบุได้ว่าปัญหาสิทธิมนุษยชนที่เสนอมานั้นส่งผลกระทบ

ต่อใครบ้าง ท าให้สามารถเช ื่อมโยงเข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 ขั้นจินตนาการอนาคต (imagine the future) ใน
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นที่ให้นักเรียนก าหนดสภาวะที่ปรารถนาในอนาคตให้เป็นอย่างไร และไม่อยากให้เป็น
อย่างไร เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจในการแก้ปัญหา  

 
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นค้นหาค าถาม (find the questions) ขั้นที่ให้นักเรียนระบุปัญหาที่ต้องการจะ

แก้ไขในรูปแบบปัญหาสั้นๆ ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ในขั้นจินตนาการอนาคต ในขั้นตอนนี้นักเรียนทุกคน
จะได้เสนอปัญหาสิทธิมนุษยชนคนละหนึ่งปัญหา จากนั้นสมาชิกในกลุ่มลงมติเพ่ือเลือกปัญหาที่ทั้ง
กลุ่มเห็นพ้องว่าสามารถน าปัญหาสิทธิมนุษยชนนั้นมาเสนอแนวทางแก้ไขได้ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ปัญหาที่
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นักเรียนเลือกจะเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวและอยู่ในขอบเขตที่นักเรียนสามารถเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นรูปธรรม  

 
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นรวบรวมความคิด (generate ideas) เป็นขั้นที่ให้นักเรียนรวบรวมความคิดท่ี

มีความหลากหลายส าหรับใช้แก้ปัญหาที่ได้ระบุปัญหาไว้ในขั้นค้นหาค าถาม โดยแต่ละคนในกลุ่ม
คิดค้นแบบแผนวิธีการแก้ปัญหาของตนเองและน าเสนอแบบแผนนั้นให้สมาชิกในกลุ่ม จากนั้นสมาชิก
ในกลุ่มร่วมกันส ารวจความเป็นไปได้และวิพากษ์ความสมบูรณ์ของแบบแผนวิธีการปัญหา ในขั้นตอนนี้
เป็นขั้นตอนที่นักเรียนจะต้องมีการค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสาเหตุและสถานการณ์ปัญหาจึง
จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยี ครูอนุญาตให้นักเรียนใช้สมาร์ทโฟนในการสืบค้นท าให้นักเรียนได้ข้อมูล
ครบถ้วนแต่ค่อนข้างต้องใช้เวลามาก เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องปัญหาการใช้อ านาจรัฐ 
เนื่องจากเป็นเนื้อหาที่ผู้เรียนมีประสบการณ์เรื่องนี้น้อย เป็นเรื่องที่ไม่คุ้นเคย ท าให้การค้นคว้าล่าช้า
และเป็นการท ากิจกรรมนี้ครั้งแรก นักเรียนบางส่วนเกิดความสับสนและไม่มั่นใจในสิ่งที่ตนค้นหาว่า
ถูกต้องหรือไม่ ครูจึงต้องให้ค าแนะน านักเรียนอย่างใกล้ชิดจึงท าให้ในขั้นตอนนี้ด าเนินการล่าช้าส่งผล
ให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปล่าช้าด้วย แต่ในส่วนของการส ารวจและวิพากษ์แบบแผนวิธีแก้ปัญหาที่สมาชิก
แต่ละคนน าเสนอนั้นนักเรียนทุกคนสามารถวิพากษ์ได้ถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของแต่ละแบบแผน
โดยเฉพาะในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สถานการณ์การเมืองไทยปัจจุบันและการแก้ปัญหาและ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ปัญหาสิทธิมนุษยชนและแนวทางการแก้ปัญหา นักเรียนสามารถวิพากษ์ได้
อย่างหลากหลายภายในกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีความกระตือรือร้นในการเสนอความคิดเห็น  

 
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นทักษะการแก้ปัญหา (craft solution) เป็นขั้นที่ให้นักเรียนเลือกวิธีการ

แก้ปัญหาที่จะน าไปใช้ให้มีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้จริงและร่วมกันอธิบายวิธีการ
แก้ปัญหาที่ได้เลือกให้ชัดเจน กล่าวคือหลังจากที่มีการวิพากษ์สมาชิกในกลุ่มได้น าเสนอแบบแผน
วิธีการแก้ปัญหาของตนแล้วสมาชิกร่วมกันลงมติเลือกแบบแผนวิธีการแก้ปัญหาที่ต้องการแก้ไขแล้ว
นั้น ให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันลงมติเลือกแบบแผนวิธีการแก้ปัญหาที่สมาชิกในกลุ่มน าเสนอเพียงแบบ
แผนวิธีการเดียวเท่านั้นและน าแบบแผนดังกล่าวมาอภิปรายถึงจุดแข็ง จุดอ่อนร่วมกันเพื่อให้แบบแผน
วิธีการแก้ปัญหานั้นมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น  

 
ขัน้ตอนที่ 6 ขั้นการเห็นพ้องกับการส ารวจ (explore acceptance) หลังจากท่ีนักเรียนได้ลง

มติ และร่วมกันอภิปรายถึงจุดแข็งจุดอ่อนแล้ว ในขั้นตอนนี้ให้นักเรียนส ารวจความคิดเห็นของสมาชิก
ในกลุ่มอีกครั้ง โดยให้ลงมติเห็นพ้อง หรือไม่เห็นพ้องกับแบบแผนวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว จากนั้น
สรุปความคิดเห็นในส่วนที่ไม่เห็นพ้องกับแบบแผนวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวมาปรับแก้ทั้งนี้เพ่ือเป็นการ
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รับฟังความเห็นของทุกคนและเพ่ือปรับแบบแผนวิธีการแก้ปัญหาให้มีความสมบูรณ์และสามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างดีที่สุด  

 
 ขั้นตอนที่ 7 ขั้นการวางแผนส าหรับการปฏิบัติ (plan for action) เป็นขั้นที่ให้นักเรียนใน

กลุ่มร่วมกันระดมสมองในการวางแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาโดยละเอียดทุกขั้นตอนและร่วมกันส ารวจ
ว่าแผนการปฏิบัติการแก้ปัญหาของนักเรียนสมบูรณ์แบบหรือไม่ ต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติมส่วนไหน
หรือไม่ ครอบคลุมตามขั้นเห็นพ้องกับการส ารวจและมีความเป็นไปได้ตามขั้นจินตนาการอนาคต
หรือไม่ โดยบันทึกลงในกระดาษที่ครูจัดเตรียมให้ ต่อมาครูได้ให้นักเรียนท ากิจกรรม Road Map คือ
ให้นักเรียนน าเสนอแบบแผนวิธีการแก้ปัญหาจากการระดมสมองของกลุ่มตน โดยน าแบบแผนวิธีการ
แก้ปัญหาของกลุ่มแสดงไว้ที่มุมต่างๆของห้องเรียน จากนั้นให้นักเรียนทุกคนเข้าศึกษาของกลุ่มอ่ืน ๆ 
และเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบแผนวิธีการแก้ปัญหาที่น าเสนอด้วยเขียนใน
กระดาษ Stick Note สีเขียวหากนักเรียนเห็นด้วย แต่หากไม่เห็นด้วยให้นักเรียนเขียนข้อเสนอแนะลง
ใน Stick Note ชมพู และน าผลมาสรุปอีกครั้ง ท าให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่กลุ่มอื่นน าเสนอและท าให้นักเรียนในส่วนร่วมในกิจกรรมมากยิ่งขึ้น 

 
ด้วยเหตุนี้จึงท าให้นักเรียนที่ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิง

สร้างสรรค์มีพัฒนาการของคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้านที่ 1 การเป็น
พลเมืองที่มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยตามช่วงวัย (Knowledgeable citizen) สูงขึ้นกว่าก่อนเรียน
ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อรวรรณ ตันสุววรรณรัตน์  
(2552) ที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ และเรื่องการ
ประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
2. พัฒนาการของคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้านที่ 2 พฤติกรรมที่ 

สะท้อนความเป็นพลเมือง (Citizenship behaviors) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มีพัฒนาการที่สูงขึ้น โดยเฉลี่ย
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้านพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมืองของ
นักเรียนอยู่ในระดับ 3 ได้แก่ การเป็นพลเมืองแบบมีส่วนร่วม โดยพบว่าการทดสอบครั้งแรกนักเรียนมี
พฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมืองของนักเรียนอยู่ในระดับ 1 คือ พลเมืองที่มีความรับผิดชอบเชิง
รับ (Passively Responsible Citizen) การทดสอบครั้งที่ 2 พบว่าพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็น
พลเมืองของนักเรียนอยู่ในระดับ 3 คือพลเมืองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Citizen)  การทดสอบ
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ครั้งที่ 3 พบว่าพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมืองของนักเรียนอยู่ในระดับ 4 คือพลเมืองที่มุ่งเน้น
ความเป็นธรรมทางสังคม (Justice-Oriented Citizen) และการทดสอบครั้งที่ 4 พบว่า พฤติกรรมที่
สะท้อนความเป็นพลเมืองของนักเรียนอยู่ในระดับ 5 คือพลเมืองที่สร้างความเป็นธรรมทางสังคม 
(Social-Justice Activist Citizen)  ซึ่ ง เห็นได้ว่ า พัฒนาการของคุณลักษณะพลเมืองตามวิ ถี
ประชาธิปไตยด้านที่ 2 พฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมืองสูงขึ้นหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ศึกษาอัตราพัฒนาการของ
คุณลักษณะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้านที่ 2 พฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง โดยได้
ทดสอบทั้งหมด 4 ครั้ง สรุปผลดังนี้ อัตราพัฒนาการครั้งที่ 1 (พัฒนาการระหว่างก่อนเรียนกับหลัง
เรียนชั่วโมงที่ 4) เท่ากับ 3.62 อัตราพัฒนาการครั้งที่ 2 (พัฒนาการระหว่างหลังเรียนชั่วโมงที่ 4 กับ
หลังเรียนชั่วโมงที่ 8) เท่ากับ 2.40 อัตราพัฒนาการครั้งที่ 3 (พัฒนาการระหว่างหลังเรียนชั่วโมงที่ 8 
กับหลังเรียนชั่วโมงที่ 12) เท่ากับ 1.47 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เป็นเพราะการจัดการเรียนรู้โดย
อิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  
 

ผู้วิจัยได้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ตาม
แนวคิดของ Reali (2010) เนื่องจากเป็นวิธีสอนที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองให้กับนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ จิราวัณณ์ ผาณิตวงศ์ (2535: 10-11) กล่าวว่าใน
การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง เจตคติ
และจิตส านึกความเป็นพลเมือง ตลอดจนมีทักษะและความสามารถในการที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมที่ตนเป็นสมาชิกได้อย่างมีความสุข ต้องเป็นกิจกรรมที่เน้นตัวนักเรียนเป็นส าคัญ โดยผู้สอนเป็น
ผู้มีบทบาทส าคัญในการอ านวยความสะดวก สอดคล้องกับแนวคิดของ สุมนทิพย์ บุญสมบัติ (2555: 
11-9) กล่าวว่า การสอนการแก้ปัญหาโดยผ่านการค้นพบและการตั้งค าถาม โดยรูปแบบนี้ครูจะท า
หน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้ให้ข้อมูล และเป็นที่ปรึกษาของงาน หน้าที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในการ
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้คือ ครูต้องเป็นผู้สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนให้ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
รวมทั้งแนะน าข้อมูลที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่จะศึกษา นอกจากนี้ผู้วิจัยพบว่าในการจัดการเรียนโดยอิง
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ นักเรียนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งนี้เป็น
อย่างดี นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น เสนอแนะหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล สอดคล้องกับแนวคิดของ
ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์ (2557: 222) ที่กล่าวว่า ในการท างานร่วมกันแบบประชาธิปไตย บุคคล
ส่วนใหญ่มักต้องการมีส่วนร่วมในกลุ่มที่ตนเป็นสมาชิกซึ่งการท างานร่วมกันแบบประชาธิปไตยจะ
สนองความต้องการนี้ได้ โดยที่ทุกคนต่างมีสิทธิมีเสียงในการแสดงความคิดเห็นต่องาน รับฟังความ
คิดเห็นของกันและกัน  
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 การจัดท าแผนการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน 
โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีนี้ส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้าน
พฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง (Citizenship behaviors)ในระหว่างการจัดการเรียนรู้วิชา
สังคมศึกษาโดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์แต่ละขั้นตอน ผู้วิจัยพบว่าในขั้นที่ 2 ขั้น
จินตนาการอนาคต (imagine the future) เป็นขั้นตอนท่ีส่งเสริมให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ด้านพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง(Citizenship behaviors)ใน
ระดับท่ี 1 พลเมืองที่ความรับผิดชอบเชิงรับ (Passively Responsible Citizen) เนื่องจากเป็นขั้นตอน
ที่นักเรียนได้รับค าถามกระตุ้นจากครูเพ่ือให้นักเรียนร่วมวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน
และครอบครัวที่มีสาเหตุมาจากปัญหาต่างๆ เช่นปัญหาสิทธิมนุษยชนที่เกิดข้ึนในสังคมไทยปัจจุบัน  
 

ขั้นที่ 3 ค้นหาขั้นค าถาม (find the questions) เป็นขั้นตอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ด้านพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง 
(Citizenship behaviors) ระดับท่ี 2 พลเมืองที่มีความรับผิดชอบส่วนตน (Personally Responsible 
Citizen) สืบเนื่องจากค าถามกระตุ้นในตอนแรกที่ครูสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่
เกิดข้ึนกับตนเองและครอบครัว ต่อมาครูกระตุ้นนักเรียนด้วยค าถามสืบเนื่องว่าเมื่อเกิดปัญหาดังกล่าว
ขึ้นมาแล้วนอกจากส่งผลกระทบต่อนักเรียนครอบครัวแล้ว นักเรียนคิดว่ามีผลกระทบต่อสังคมอย่างไร 
และมีความประสงค์ให้ปัญหาดังกล่าวคลี่คลายไปในทิศทางใด คลี่คลายอย่างไร ซึ่งค าถามเหล่านี้
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิดเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อส่วนรวมมากขึ้น  ข้อสังเกต
ในขั้นตอนนี้หากเป็นเรื่องใกล้ตัวนักเรียนส่วนใหญ่จะแสดงความคิดเห็นได้อย่างชัดเจน เช่นเรื่อง
ปัญหาสิทธิมนุษยชนนักเรียนสามารถยกตัวอย่างปัญหาและวิเคราะห์ผลกระทบได้ดีกว่าเรื่องปัญหา
การใช้อ านาจรัฐ ซึ่งครูจะต้องเป็นที่ปรึกษา ชี้แนะให้นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นโดยการ
ยกตัวอย่างปัญหาและข่าวต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง  

 
ในขั้นที่ 4 ขั้นรวบรวมความคิด (generate ideas) เป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่ม

คิดค้นและน าเสนอแบบแผน วิธีการแก้ปัญหาในบทเรียนนั้นๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่แต่ละกลุ่มเลือกขึ้นมา 
ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่นักเรียนได้มีโอกาสเสนอแนวทางแก้ไขตามแนวทาง ตามความคิดของตนซึ่ง
เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ด้านพฤติกรรมที่
ส ะท้ อนความ เป็ นพล เมื อ ง (Citizenship behaviors) ระดับที่  3 พล เมื อ งแบบมี ส่ ว น ร่ ว ม 
(Participatory Citizen) และเมื่อแต่ละคนได้แบบแผน วิธีการแก้ปัญหาแล้วในล าดับต่อไปนักเรียน
จะต้องน าเสนอต่อสมาชิกในกลุ่มเพ่ือร่วมกันส ารวจและวิพากษ์ความสมบูรณ์ของแบบแผนวิธีการ
แก้ปัญหาที่สมาชิกน าเสนอ มีการตรวจสอบความถูกต้อง ความเป็นไปได้ ซึ่งวิธีการดังกล่าวในขั้นที่ 4 
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ขั้นรวบรวมความคิด (generate ideas) และในขั้นที่ 5 ขั้นทักษะการแก้ปัญหา (craft solution) ขั้น
ที่ให้นักเรียนลงประชามติเลือกแบบแผนวิธีการแก้ปัญหา และในขั้นที่ 6 ขั้นการเห็นพ้องกับการส ารวจ 
(explore acceptance) เป็นขั้นที่มีการสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกทั้งที่เห็น
พ้องและไม่เห็นพ้องเพ่ือน ามาปรับแก้เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะของสมาชิกในกลุ่มเพ่ือให้เกิดความ
ครอบคลุมมากขึ้น ล าดับกิจกรรมตามแนวทางของทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ด้านพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง  (Citizenship 
behaviors)ในระดับที่ 4 พลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมทางสังคม (Justice – Oriented Citizen) 
นั่นคือการที่นักเรียนได้น าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยวิธีการนั้นเป็นวิธีการที่ผ่านการศึกษา 
วิเคราะห์ สืบสอบหาข้อมูลเพ่ือให้ได้มาซึ่งแบบแผนวิธีการแก้ปัญหาที่มีความเป็นไปได้และดีที่สุด จาก
การทดลองพบว่าแนวทางที่นักเรียนเลือกส่วนใหญ่เป็นแนวทางที่มีความชัดเจนของขั้นตอน และเมื่อ
แต่ละกลุ่มน าความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของสมาชิกที่ไม่เห็นพ้องมาปรับแก้ท าให้สรุปแล้วแบบแผน 
วิธีการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 
 เมื่อแต่ละกลุ่มได้แบบแผน วิธีการแก้ปัญหาแล้วครูแจกกระดาษโปสเตอร์ให้แต่ละกลุ่ม
ร่วมกันเขียนตามขั้นที่ 7 ขั้นวางแผนส าหรับการปฏิบัติ (plan for action) จากนั้นครูจัดกิจกรรม 
Rode Map เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งห้องเรียนมีส่วนร่วม ช่วยให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานต่อ
กิจกรรมที่จัดขึ้น สังเกตได้จากการที่ครูได้จัดให้นักเรียนภายในห้องแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการ
แก้ปัญหาที่กลุ่มอ่ืนน าเสนอ โดยเขียนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะลงในกระดาษ Stick Note หาก
เห็นด้วยให้เขียนลงในกระดาษ Stick Note สีเขียว น าไปติดที่ชิ้นงานของกลุ่มที่น าเสนอในช่องเห็น
พ้อง หากไม่เห็นด้วยให้เขียนลงในกระดาษ Stick Note สีชมพู น าไปติดที่ชิ้นงานของกลุ่มที่น าเสนอ
ในช่องไม่เห็นพ้อง เพ่ือให้กลุ่มน าเสนอน าไปปรับปรุงแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดความรัดกุมต่อ ใน
ขั้นตอนนี้พบว่านักเรียนเกิดความรู้สึกสนุกสนานต่อการได้เขียนความรู้สึก ข้อเสนอแนะ รวมทั้งกลุ่ม
น าเสนอเองก็รู้สึกตื่นเต้นที่ต่อการได้รับข้อคิดเห็นดังกล่าวด้วยเช่นกัน  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่มด้วยซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ด้านพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง
(Citizenship behaviors)ในระดับ 5 พลเมืองที่สร้างความเป็นธรรมในสังคม (Social – Justice 
Activist Citizen)  
 

นอกจากนี้จากการจัดการเรียนการสอนโดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ
ส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยในครั้งนี้ ผู้วิจัยสังเกตได้ว่า กิจกรรมการ
เรียนการสอนจะได้รับการตอบสนองที่ดีจากนักเรียนและประสบความส าเร็จสามารถขับเคลื่อนสู่แต่
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ละข้ันตอนของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ได้นั้น ครเูป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญมากเนื่องจากครูต้องกระตุ้น
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการน าเสนอสถานการณ์ที่เป็นปัญหา เพ่ือน าสู่การใช้กระบวนการแก้ปัญหา
เชิงสร้างสรรค์ ซึ่งควรเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และใกล้เคียงกับความสามารถของนักเรียน
เพ่ือที่จะเสนอแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีเหตุผล ทั้งนี้ครูจะต้องตื่นตัว ดูแลให้ค าปรึกษา
ในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมอย่างทั่วถึงและใกล้ชิดจึงจะช่วยเสริมให้กิจกรรมการเรียนการสอน
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

 
จากการสรุปอภิปรายผลพัฒนาการคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้านที่ 

1 การเป็นพลเมืองที่มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยตามช่วงวัย(Knowledgeable citizen)  ก่อน
เรียน และหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สรุปได้ว่าคะแนนคุณลักษณะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้านที่ 1 การเป็น
พลเมืองที่มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยตามช่วงวัย(Knowledgeable citizen) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเรียน 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน และจากการสรุปผลการศึกษาพัฒนาการคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตาม
วิถีประชาธิปไตยด้านที่ 2 ด้านพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเรียน โดยค่าเฉลี่ย
โดยรวมของคุณลักษณะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้านที่ 2 พฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง 
(Citizenship behaviors)อยู่ในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้และมีอัตราพัฒนาการที่สูงขึ้นด้วยซ่ึง
ตรงตามสมมุติฐาน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ผลการวิจัยการวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาโดย
อิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เ พ่ือส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถี
ประชาธิปไตยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในครั้งนี้ ตรงตามสมมติฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ 

การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริม
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อ
ค้นพบและแนวคิดที่เป็นข้อเสนอแนะดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

1.  นักเรียนแต่ละคนมีพ้ืนฐานความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันออกไป นักเรียนบางคน
สามารถเรียนรู้และท าความเข้าใจได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่นักเรียนบางคนต้องใช้เวลานานจึงจะ
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ท าความเข้าใจในสิ่งที่เรียนได้ ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรกระตุ้นนักเรียนในกลุ่ม โดย
ใช้ระบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพ่ือน าไปสู่การท ากิจกรรมที่ประสบความส าเร็จ 

2.  ครูควรเตรียมสื่อการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย เช่น หนังสือเพ่ิมเติม วารสาร ข่าว 
บทความ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพ่ือให้นักเรียนสามารถด าเนินการแสวงหาความรู้ได้ดียิ่งข้ึน 
 3.  ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาสาระมากเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียน หรือนักเรียนมี
ประสบการณ์ในเรื่องนั้นน้อย ครูควรให้ข้อมูลและยกตัวอย่างให้มากขึ้น เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้
ส าเร็จลุล่วงตามข้ันตอนของกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
 4.   กิจกรรมการเรียนการสอนโดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของ Reali (2010) 
มีหลายขั้นตอน แต่ละข้ันตอนค่อนข้างใช้เวลานาน ดังนั้นควรเพ่ิมเวลาในการท ากิจกรรมให้มากยิ่งข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ไปใช้ 
ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสลงมือในการแก้ปัญหาจริง 

2. ควรมีการน าคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยไปปลูกฝังนักเรียนด้วย
วิธีการหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ต่อไป เช่นในกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ รวมทั้งการ
เรียนการสอนในทุกสาระวิชา 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

1. ดร. ทัศนีย์  ทองไชย    วิทยฐานะ ครเูชี่ยวชาญ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ส านักงาน
เขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต 29 จ.อุบลราชธานี 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลทางสังคม
ศึกษา 

 
2. ดร. ปฎิมาภรณ์  ธรรมเดชะ   รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลหนูน้อย  

ส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
เขต 1  
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลทางสังคม
ศึกษา 
 

3. อาจารย์กิตติพงศ์  บุญเกิด   อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาตะวันออก 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาสงัคมศึกษา 
 

4. อาจารย์วารุณี  เสถียร   วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ต าแหน่ง ค.ศ.4  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม โรงเรียนโพธิสัมพันธ์ ส านักงานเขต
พ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต 18 จ.ชลบุรี 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนสังคม
ศึกษา 
 

5. อาจารย์นงลักษณ์  ทองอยู่   วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ต าแหน่ง ค.ศ.4  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม โรงเรียนชลกันยานุกูล  
ส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต 18 จ.ชลบุรี 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนสังคม
ศึกษา 
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ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”  
รายวิชา ส 31101 หน้าที่พลเมือง   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 รอบรู้เรื่องประชาธิปไตย   คาบที่ 9 – 12/12 
เรื่อง ปัญหาสิทธิมนุษยชนและแนวทางแก้ไข   จ านวน 4 คาบ 
ผู้สอน นางสาวสุรัสวดี  สุขย่ิง  
เรื่อง ปัญหาสิทธิมนุษยชนและแนวทางแก้ไข 
 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส 2.1  เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงรักษา 
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 
 
ตัวช้ีวัด 

ส 2.1 ม. 4/4 ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และเสนอแนวทางพัฒนา 
 
ข้อสรุปทั่วไป 
 การที่พลเมืองมีพ้ืนฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย อันได้แก่การเคารพในศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคต่อบุคคลอ่ืนซึ่ง
เป็น ย่อมส่งผลให้สังคมนั้นมีความสงบสุข และสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นักเรียนนิยามความหมายของสิทธิมนุษยชนได้ถูกต้อง 
2. นักเรียนอธิบายหลักการของสิทธิมนุษยชนได้ถูกต้องและครอบคลุม 
3. นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุ และสภาพปัญหาสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้อย่าง

เป็นรูปธรรม 
4. นักเรียนเสนอแนวทางป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนได้อย่างมีเหตุผล 
5. นักเรียนเสนอแนวทางในการมีส่วนร่วมของตนเองต่อการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสิทธิ

มนุษยชนได้อย่างมีเหตุผล 
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สาระการเรียนรู้ 
สิทธิมนุษยชน 
สิทธิมนุษยชน (Human Right) 

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของสิทธิ
มนุษยชนว่า หมายถึง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์(Human Dignity)  สิทธิ(Right) เสรีภาพ(Liberty) และ
ความเสมอภาค(Equality) ของบุคคลที่ ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้อง
ปฏิบัติตาม 
แนวคิดหลักของสิทธิมนุษยชน  

สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิตามธรรมชาติอย่างหนึ่ง ที่มีมาพร้อมกับบุคคลแต่ละคนที่เกิดขึ้นมา
โดยไม่ 
จ าเป็นว่าจะต้องมีกฎหมายบัญญัติรับรองไว้หรือไม่ ทุกคนรู้ได้เองว่าสิทธินี้มีอยู่โดยธรรมชาติ เช่น 
สิทธิในชีวิตและร่างกาย ครอบครัว ทรัพย์สิน 

ส าหรับแนวคิดของสิทธิมนุษยชนมีที่มาจากสถานการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
เนื่องจากสังคมในอดีตได้มีการท าสงครามแย่งชิงดินแดนและกวาดต้อนผู้คนมากมาย รวมถึงการที่
มนุษย์รังเกียจเหยียดหยามกันด้วยสาเหตุความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ภาษา สีผิว 
โดยเฉพาะผู้เป็นเชลยหรือทาส และการที่ผู้ปกครองใช้อ านาจเผด็จการไปละเมิดสิทธิของประชาชนผู้
ถูกปกครองโดยไม่เป็นธรรม ดังนั้นมนุษย์จึงเห็นว่าตนเองในฐานะเกิดมาเป็น “สิ่งมีชีวิต” ในสังคม 
ตนเองควรมีสิทธิที่จะมีชีวิตรอด ไม่ถูกฆ่า ไม่ถูกท าร้าย ไม่ถูกรุกราน ไม่ถูกกดขี่ รวมทั้งมีสิทธิที่จะ
ป้องกันตนเองเพ่ือให้มีชีวิตรอดอยู่ต่อไปได้ จากสถานการณ์ดังกล่าวนี้ มนุษย์จึงเกิดความคิดที่จะ
เรียกร้องสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคให้แก่ตนเองขึ้นโดยมีแนวคิดพ้ืนฐาน 2 ประการคือ 

1) คนทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกันทั้งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพ 
2) คนทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันโดยไม่มีการล าเอียง 

หลักการของสิทธิมนุษยชน 
1. สิทธิมนุษยชนสามารถใช้ได้กับมนุษย์ทุกคน  ไม่ว่าผู้นั้นจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ วัฒนธรรม  

ความเชื่อ เพศ วัย ที่แตกต่างกันเพียงใดก็ตาม 
2. สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่มนุษย์ทุกคนพึงมีแบะไม่สามารถโอนให้แก่กันได้ 
3. สิทธิใดๆ ของมนุษย์จะไม่สามารถแบ่งหรือแยกออกจากกันได้เด็ดขาด ทั้งสิทธิทาง 

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งสิทธิด้านต่างๆ เหล่านี้จะไม่สามารถท าการแลกเปลี่ยน
ระหว่างสิทธิหนึ่งกับสิทธิหนึ่งได้ 

4. สิทธิทั้งหลายทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และพลเมืองจะมี 
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องและส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

5. สิทธิมนุษยชนเป็นวิถีทางที่น าไปสู่การบรรลุสันติภาพ และการพัฒนาที่ยั่งยืนของมวล 
มนุษยชาติ 
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ความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 

1. ส่งเสริมให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อันเป็นผลมาจากการได้รับสิทธิต่าง ๆ เช่น สิทธิใน 
มาตรฐานการครองชีพ สิทธิในการประกันการว่างงาน สิทธิในทรัพย์สินส่วนตัว สิทธิด้านแรงงานเป็น
ต้น 

2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ สิทธิมนุษยชนช่วยท าให้มนุษย์ได้รับการพัฒนา 
ในด้านต่างๆ เช่น สิทธิในการศึกษา สิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข เป็นต้น 

3. ให้โอกาสแก่ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทางสังคม รวมทั้งการร่วมกิจกรรมทาง 
วิถีประชาธิปไตย เช่น สิทธิในการชุมนุม และการรวมกลุ่ม สิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นต้น 

4. ทุกคนได้รับการปฏิบัติต่อกันด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักสิทธิ 
มนุษยชนในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเสมอภาค ในด้านกฎหมาย กล่าวคือ จะต้องได้รับ
การดูแลจากรัฐโดยเท่าเทียมกัน ไม่เลือกฐานะ ผิวพรรณ เพศ อายุ และอ่ืน ๆ 

5. ท าให้มนุษย์มีอิสระ เสรีภาพในการด าเนินชีวิต โดยสามารถกระท ากิจกรรมต่างๆ ใน 
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเสรี เช่น มีสิทธิ และเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย การมีเสรีภาพในการเดินทาง 
และเลือกถ่ินที่อยู่ เสรีภาพในความคิด ความเชื่อหรือการนับถือศาสนา เป็นต้น 

6. ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออกอย่างเท่าเทียมกัน โดยปราศจาก 
การกีดกัน แต่ต้องเคารพสิทธิของผู้อ่ืน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาทางด้านการเมือง และระบอบการ
ปกครองของประเทศ 

7. มนุษย์ได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม ในกรณีที่มีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการกระท าผิด 
กฎหมาย จะต้องได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมจากศาล และได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคใน
ขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน 
ตัวอย่างปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และการแก้ไขปัญหา 

1. ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชน  
สิทธิเด็กในสังคมไทยได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองมากข้ึน แต่การละเมิดสิทธิเด็ก 

ยังคงเกิดขึ้นอยู่ เช่น การใช้แรงงานเด็ก ครูลงโทษนักเรียนโดยใช้อารมณ์ การข่มขืนเด็กโดยคนใกล้ตัว 
เช่นคนในครอบครัว 

2. ปัญหาการละเมิดสิทธิสตรี  
   การละเมิดสิทธิสตรีในประเทศไทยยังมีอยู่หลาย ๆ เรื่อง เช่น สามีท าร้ายร่างกาย
ภรรยา แรงงานหญิงถูกเลิกจ้างเนื่องจากตั้งครรภ์ ถูกนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาล่วงละเมิดทางเพศ 
ถูกนายจ้างกดราคาค่าจ้าง ถูกให้ท างานที่เสี่ยง และอันตราย ผู้หญิงถูกบังคับให้ค้าประเวณี เป็นต้น 

3. ปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน   
แรงงานนับว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก 

แต่ปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับแรงงานหลายประเภท เช่น นายจ้างเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานใหม่เป็น
แบบเหมาช่วงการผลิตหรือใช้สัญญาจ้างระยะสั้น เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการ และเงินเดือนที่
คนงานหรือลูกจ้างประจ าเคยได้รับ การละเมิดสิทธิ และเสรีภาพของลูกจ้างโดยการขัดขวางก าร
รวมตัวเพ่ือจัดตั้งองค์กรสหภาพแรงงานซึ่งเป็นองค์กรของลูกจ้าง นายจ้างกดขี่ค่าแรงกับแรงงานข้าม
ชาติ และใช้ความรุนแรงกับแรงงานข้ามชาติ เป็นต้น      
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4. ปัญหาเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการ 
   ในสังคมไทยมีการเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการในหลายด้านแตกต่างกันไป โดยเฉพาะด้าน
การศึกษา การท างาน การด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เช่น คนพิการไม่ได้
เรียนร่วมกับเด็กเรียนปกติ หรือสามารถท างานที่ใช้ความรู้ ความสามารถที่ได้ศึกษาเล่าเรียน โดยอ้าง
จากเหตุแห่งความพิการ มีร่างกายไม่เหมาะสม ไม่มีความพร้อมในด้านคน เงิน การจัดการ ท า ให้ผู้
พิการขาดโอกาสในการพัฒนาตนเอง เป็นการบั่นทอนความรู้สึกของผู้พิการที่ขาดโอกาสทางสังคมอยู่
แล้วให้น้อยลงไป 

5. ปัญหาการละเมิดสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์และเผ่าพันธุ์ 
   การละเมิดสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์และเผ่าพันธุ์ปรากฏให้เห็นในรูปแบบต่างๆ เช่น 
การคุกคามละเมิดสิทธิโดยผ่านกระบวนการทางกฎหมาย การคุกคามละเมิดสิทธิโดยผ่านการปฏิบัติ 
สิทธิในการด ารงชีวิต การตัดสินใจก าหนดอนาคตของตนเอง การละเมิดสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์เป็น
การละเมิดสิทธิด้านการพัฒนา กล่าวคือ สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เช่น การดูถูกเหยียด
หยาม หรืออคติทางชาติพันธุ์การกีดกันในรูปแบบต่างๆ การน าเอาวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวเขาไปท า
เพ่ือการท่องเที่ยว การแย่งชิงทรัพยากรป่าไม้ การถูกมองว่าเป็นภัยสังคมต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ต้นเหตุของการแพร่ระบาดของยาเสพติด เป็นผู้ตัดไม้ท าลายป่า เป็นต้น 

6. ปัญหาการละเมิดสิทธิของเจ้าหน้าที่รัฐในกระบวนการยุติธรรม 
   ประชาชนในสังคมมีความต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
ปฏิบัติที่ให้ความเป็นธรรมจากรัฐ แต่ประเทศไทยยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ
ยุติธรรมจากเข้าหน้าที่รัฐ เช่น การใช้ก าลังท าร้ายเพ่ือให้ยอมรับสารภาพผิด กลั่นแกล้งผู้กระท า
ความผิดในคดียาเสพติด ผู้ต้องหาถูกจ าจองด้วยโซ่ตรวนขนาดใหญ่ การใช้ก าลังสลายการชุมนุม
ประท้วง โดยที่ผู้ชุมนุมไม่มีอาวุธ เป็นต้น 
  
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการคิด 
2. ความสามารถในการสื่อสาร 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
6.  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. พลเมืองทีม่ีความรับผิดชอบเชิงรับ 
2. พลเมืองทีม่ีความรับผิดชอบ 
3. พลเมืองทีมี่ส่วนร่วม   
4. พลเมืองทีมุ่่งเน้นความเป็นธรรมในสังคม 
5. พลเมืองที่มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมในสังคม  
6. ใฝ่เรียนรู้ 
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ชิ้นงาน / ภาระงาน 

การก าหนดปัญหาสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เพ่ือร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหา โดยชื่อกิจกรรมนี้คือ “พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ร่วมแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชน”  
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ขอบเขตการวัด วิธีการ เครื่องมือ ผู้ประเมิน 

ความรู้ 
สิทธิมนุษยชน 
1. ความหมายของสิทธิมนุษยชน 
2. หลักการของสิทธิมนุษยชน 
3. สถานการณ์แนวโน้มสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทย  
4 .  ส า เหตุ  และสภาพปัญหาสิ ท ธิ
มนุษยชนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 
5. แนวทางป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสิทธิ
มนุษยชน  
6. แนวทางในการมีส่วนร่วมของตนเอง
ต่อการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสิทธิ
มนุษยชน 

 
- การตอบค าถาม 
- การท ากิจกรรม 
“พลเมืองดีตามวิถี

ประชาธิปไตย 
ร่วมแก้ไขปัญหา
สิทธิมนุษยชน” 

 
- ค าถาม 

- แบบฝึกหัด
เรื่องสิทธิ
มนุษยชน 
- กิจกรรม 

“พลเมืองดีตาม
วิถี

ประชาธิปไตย 
ร่วมแก้ไข
ปัญหาสิทธิ
มนุษยชน” 

 
ผู้สอน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการคิด 
2. ความสามารถในการสื่อสาร 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

การสังเกต
พฤติกรรม 

 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

 

ผู้สอน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1.  พลเมืองที่มีความรับผิดชอบเชิงรับ 
2.  พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ 
3.  พลเมืองที่มีส่วนร่วม   
4.  พลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรม 

 ในสังคม 
5.  พลเมืองที่มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่าง  

 เป็นธรรมในสังคม  
6.  ใฝ่เรียนรู้ 

 
- การท า

แบบทดสอบ 
- การสังเกต
พฤติกรรม 

 

 
- แบบทดสอบ

อัตนัยเชิง 
สถานการณ์เรื่อง 
“พลเมืองดี ตาม

วิถี
ประชาธิปไตย” 
-  แบบสังเกต

พฤติกรรม 

 
ผู้สอน/ผู้เรียน 
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ชิ้นงานหรือภาระงาน 
 การก าหนดปัญหาสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เพ่ือร่วมกันเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหา โดยชื่อกิจกรรมนี้คือ “พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ร่วมแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชน”  
 
เกณฑ์การประเมินใบงานเรื่อง “สิทธิมนุษยชน” 
เกณฑ์การประเมิลผล กิจกรรม“พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ร่วมแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชน” 

1.1 ด้านความรู้ (K)  
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

1. การก าหนด  
ประเด็นปัญหา 

สามารถเสนอ
ประเด็นปัญหา 
ที่ต้องการแก้ไข
ซึ่งเป็นประเด็น

ปัญหาที่มี
ความ

หลากหลาย 
และสอดคล้อง

กับเรื่องท่ี
ศึกษา รวมทั้งมี

ความเป็น
ปัจจุบัน 

 

สามารถเสนอ
ประเด็นปัญหา 
ที่ต้องการแก้ไข
ซึ่งเป็นประเด็น

ปัญหาที่มี
ความ

หลากหลาย
สอดคล้องกับ
เรื่องที่ศึกษา 
แต่ขาดความ
เป็นปัจจุบัน 

สามารถเสนอ
ประเด็นปัญหา 
ที่ต้องการแก้ไข 
ซึ่งเป็นประเด็น

ปัญหาที่มี
ความ

หลากหลาย 
แต่ไม่

สอดคล้องกับ
เรื่องที่เรียน 

และขาดความ
เป็นปัจจุบัน 

เสนอประเด็น
ปัญหาที่ต้อง 
การแก้ไขซึ่ง
เป็นประเด็น

ปัญหาที่
ใกล้เคียงกับ

ประเด็นปัญหา
ที่สมาชิกคนอื่น
เสนอ รวมทั้ง 
เป็นปัญหาทีไ่ม่
สอดคล้องกับ
เรื่องที่เรียน 

และขาดความ
เป็นปัจจุบัน 

ไม่สามารถ
เสนอประเด็น

ปัญหาที่
ต้องการแก้ไข 

ได้ แต่
สนับสนุนแนว
ประเด็นปัญหา
ที่สมาชิกคนอื่น

น าเสนอ 

2. การน าเสนอ 
แนวทางการ
แก้ไขปัญหา 

เสนอแนวทาง
แก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาที่ต้อง 
การแก้ไขได้
อย่างละเอียด
เป็นล าดับขั้น 
โดยอธิบายแต่
ละขั้นตอนได้

ชัดเจน มี
เหตุผลและ 
สามารถ

น าไปใช้ได้จริง 
 

เสนอแนวทาง
แก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาที่ต้อง 
การแก้ไขได้
เป็นล าดับขั้น 
และอธิบายแต่
ละขั้นตอนได้

ชัดเจน มี
เหตุผล   และ 

สามารถ
น าไปใช้ได้จริง 

เสนอแนวทาง
แก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาที่ต้อง 
การแก้ไขได้

อย่างเป็นล าดับ
ขั้น ชัดเจน แต่

ขาดเหตผุล
ประกอบ 

เสนอแนวทาง
แก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาที่ต้อง 
การแก้ไขได้

อย่างเป็นล าดับ 
แต่ขาดความ
ชัดเจน และ
ขาดเหตผุล
ประกอบ 

เสนอแนวทาง
แก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาที่ต้อง 
การแก้ไขได ้
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3.  การตดัสินใจ 
 เลือกวิธีการ   
 แก้ปัญหา 

สามารถ 
วิเคราะหจ์ุด
แข็ง ของ

วิธีการที่เลือก
ได้อย่างมี

เหตุผล พร้อม
ยกตัวอย่าง
ประกอบได้
อย่างชัดเจน 

สามารถ 
วิเคราะหจ์ุด

แข็งของวิธีการ
ที่เลือกได้อย่าง
มีเหตผุลพร้อม

ยกตัวอย่าง
ประกอบได้แต่

ขาดความ
ชัดเจน 

สามารถ 
วิเคราะหจ์ุด
แข็ง ของ

วิธีการที่เลือก
ได้อย่างมี

เหตุผล แต่ขาด
การ 

ยกตัวอย่าง 
ประกอบ 

สามารถ 
วิเคราะหจ์ุด
แข็ง ของ

วิธีการที่เลือก
ได ้

ไม่สามารถ 
วิเคราะหจ์ุด
แข็ง ของ

วิธีการที่เลือก
ได ้

4. การมีส่วน
ร่วมของ
สมาชิกใน
กลุ่ม 

ให้ความ
ร่วมมือในการ
ด าเนินกิจกรรม 

เคารพกฎ 
กติกาและ
ปฏิบัติตาม 

ข้อตกลงของ
กิจกรรมไดเ้ป็น
อย่างดี รวมทั้ง
มีส่วนร่วมใน

การแสดงความ
คิดเห็นอย่างมี
เหตุผล และ
หลากหลาย 

ให้ความ
ร่วมมือในการ
ด าเนินกิจกรรม 

เคารพกฎ 
กติกาและ
ปฏิบัติตาม 

ข้อตกลงของ
กิจกรรมไดเ้ป็น
อย่างดี รวมทั้ง
มีส่วนร่วมใน

การแสดงความ
คิดเห็นอย่างมี
เหตุผล แต่ขาด

ความ 
หลากหลาย 

ให้ความ
ร่วมมือในการ
ด าเนินกิจกรรม 

เคารพกฎ 
กติกาและ
ปฏิบัติตาม 

ข้อตกลงของ
กิจกรรมไดเ้ป็น
อย่างดี รวมทั้ง
มีส่วนร่วมใน

การแสดงความ
คิดเห็น แตไ่ม่
สามารถให้
เหตุผล และ
ขาดความ

หลากหลาย 

ให้ความ
ร่วมมือในการ
ด าเนินกิจกรรม 

เคารพกฎ 
กติกาและ
ปฏิบัติตาม 

ข้อตกลงของ
กิจกรรมไดเ้ป็น

อย่างดี  แต่
ขาดการแสดง
ความคิดเห็น 

 

ความร่วมมือ
ในการด าเนิน

กิจกรรม 
เคารพกฎ 
กติกาและ
ปฏิบัติตาม 

ข้อตกลงของ
กิจกรรมได้บ้าง 

5. ความถูกต้อง
ตามขั้นตอน 

     ของกิจกรรม
ที่ก าหนดให ้

ด าเนินกิจกรรม
ส าเรจ็ตามเวลา

ที่ก าหนดให้
และมีความ
ถูกต้องตาม
ขั้นตอนท่ี

ก าหนดให้ใน
กิจกรรมทุก

ขั้นตอน 

ด าเนินกิจกรรม
ส าเรจ็ตามเวลา
ที่ก าหนดให้ 
และด าเนิน
กิจกรรมตาม
ขั้นตอนท่ี
ก าหนดให้ทุก
ขั้นตอน 

ด าเนินกิจกรรม
ส าเรจ็ตาม
ขั้นตอนท่ี
ก าหนดให้  

แต่ใช้ 
เวลาด าเนิน
กิจกรรม 
มากกว่าท่ี 
ก าหนดให ้

ด าเนินกิจกรรม
ส าเรจ็ตามเวลา

ที่ก าหนดให้  
แต่ไมด่ าเนิน
กิจกรรมตาม
ขั้นตอนท่ี 
ก าหนดให ้

ด าเนินกิจกรรม 
ไม่ส าเร็จ  

ตามเวลาที่
ก าหนดให้ และ

ไม่ด าเนิน 
กิจกรรมตาม 
ขั้นตอนท่ี 
ก าหนดให ้
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพด้านความรู้ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

5 ดีมาก 

4 ดี 

3 ปานกลาง 

2 พอใช้ 

1 ควรปรับปรุง  

เกณฑ์การผ่าน คือ ระดับปานกลางขึ้นไป 
 

1.2 ด้านสมรรถนะของนักเรียน (P) 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

1. ความสามารถ
ในการคิด 

 

คิดวิ เ คราะห์  
เพื่อสร้างองค์
ความรู้ น าไปสู่
ก า ร ต อ บ
ค าถามได้อย่าง
ถูกต้องและมี
เหตุผลชัดเจน 

คิดวิ เ คราะห์  
เพื่อสร้างองค์
ความรู้ น าไปสู่
ก า ร ต อ บ
ค าถามได้อย่าง
ถูกต้องและมี
เหตุผล 

คิดวิ เ คราะห์  
เพื่อสร้างองค์
ความรู้ น าไปสู่
ก า ร ต อ บ
ค าถามได้อย่าง
ถูกต้อง 

คิดวิ เ คราะห์  
เพื่อสร้างองค์
ความรู้ น าไปสู่
ก า ร ต อ บ
ค าถามได้  แต่
ไม่ถูกต้องทุก
ประเด็น 

ไม่สามารถคิด
วิเคราะห์ เพื่อ
ส ร้ า ง อ ง ค์
ความรู้ น าไปสู่
ก า ร ต อ บ
ค าถามได้ 

2. ความสามารถ
ในการสื่อสาร 

 

รับส่งสาร  
ถ่ายทอด
ความรู้ 
ความคิด ความ
เข้าใจได้อย่าง
เป็นระบบ โดย
ใช้ภาษาอย่าง
เหมาะสม
ถูกต้องและ
ชัดเจน 

รับส่งสาร  
ถ่ายทอด
ความรู้ 

ความคิด ความ
เข้าใจได้อย่าง
เป็นระบบ โดย
ใช้ภาษาอย่าง

เหมาะสม 

รับส่งสาร  
ถ่ายทอด
ความรู้ 

ความคิด ความ 
เข้าใจได้อย่าง

เป็นระบบ 

รั บ ส่ ง ส า ร  
ถ่ า ย ท อ ด
ค ว า ม รู้  
ความคิด ความ
เข้าใจได้  

ไ ม่ ส า ม า ร ถ
รั บ ส่ ง ส า ร 
ถ่ า ย ท อ ด
ค ว า ม รู้  
ความคิด ความ
เ ข้ า ใ จ อ ย่ า ง
เ ห ม า ะ ส ม
ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ
ชัดเจนได้ 

3. ความสามารถใน
การ 
แก้ปัญหา 

มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องที่

เรียน โดย
ประยุกต์

ความรู้มาใช้ใน
การแก้ไข

มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องที่

เรียน โดย
ประยุกต์

ความรู้มาใช้ใน
การแก้ไข

ปัญหาได้อย่าง

มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องที่

เรียน โดย
ประยุกต์

ความรู้มาใช้ใน
การแก้ไข

มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องที่

เรียน โดย
ประยุกต์

ความรู้มาใช้ใน

ไม่มีความรู้
ความเข้าใจใน
เรื่องที่เรียน 

และไม่สามารถ
ประยุกต์

ความรู้มาใช้ใน
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ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง 

เหมาะสม มี
เหตุผลและ 

มีความ
สร้างสรรค ์

ถูกต้อง 
เหมาะสมและ

มีเหตผุล 

ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง 

การแก้ไข
ปัญหาได ้

การแก้ไข
ปัญหาได ้

4. ความสามารถ
ในการ 
แก้ปัญหา 

มีความรู้ความ
เ ข้ า ใ จ ใ น
ส ถ า น ก า ร ณ์
ต่ า ง ๆ  โ ด ย
ตนเองเป็นแกน
น า ใ น ก า ร
แก้ปัญหานั้นๆ 
ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม 

มีความรู้ความ
เ ข้ า ใ จ ใ น
ส ถ า น ก า ร ณ์
ต่างๆ โดยเต็ม
ใจในการมีส่วน
ร่ ว ม ต่ อ ก า ร
แก้ปัญหานั้นๆ 
ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม 

มีความรู้ความ
เ ข้ า ใ จ ใ น
ส ถ า น ก า ร ณ์
ต่างๆ โดยการ
แนะน าของผู้
ผู้ อื่ น ในการมี
ส่ ว น ร่ ว ม ต่ อ
การแก้ปัญหา
นั้นๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 

มีความรู้ความ
เ ข้ า ใ จ ใ น
ส ถ า น ก า ร ณ์
ต่ า ง ๆ  แ ต่ ไ ม่
ส า ม า ร ถ
แก้ปัญหานั้นๆ 
ได้ด้วยตนเอง 

ข า ด ค ว า ม รู้
ความเข้าใจใน
ส ถ า น ก า ร ณ์
ต่างๆ และไม่
ส า ม า ร ถ
แก้ปัญหานั้นๆ 
ได้ 

5. ความสามารถ
ในการใช้ 
 เทคโนโลยี 

 

มี ก า ร สื บ ค้ น
ข้ อ มู ล จ า ก
แหล่งข้อมูลที่
ห ล า ก ห ล า ย
แ ล ะ ไ ด้ ต ร ง
ประ เด็นที่ จะ
ศึกษารวมทั้งมี
ต ร ว จ ส อ บ
ความน่าเชื่อถือ
ข อ ง ข้ อ มู ล
อย่างละเอียด 

มี ก า ร สื บ ค้ น
ข้ อ มู ล จ า ก
แหล่งข้อมูลที่
ห ล า ก ห ล า ย
แ ล ะ ไ ด้ ต ร ง
ประ เด็นที่ จะ
ศึกษารวมทั้งมี
การตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล 

มี ก า ร สื บ ค้ น
ข้ อมู ล ได้ ต รง
ประ เด็นที่ จะ
ศึ กษา  และมี
การตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล 

สามารถสืบค้น
ข้ อมู ล ได้ ต รง
ตามประเด็นที่
จะศึ กษา  แต่
ข า ด ก า ร
ต ร ว จ ส อ บ
ความน่าเช่ือถือ
ข อ ง ข้ อ มู ล ที่
สืบค้นมา 

ไ ม่ ส า ม า ร ถ
สืบค้นข้อมูลที่
ตรงประเด็นที่
จะศึกษาได้ 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพด้านสมรรถนะของผู้เรียน (P) 

ระดับคะแนน เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
5 ดีมาก 

4 ด ี
3 ปานกลาง 

2 พอใช้ 

1 ควรปรับปรุง  

เกณฑ์การผ่าน คือ ระดับปานกลางข้ึนไป 
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1.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

1. พลเมืองท่ีมี
ความรับผิด 
ชอบเชิงรับ 

ตั้งใจและ 
รับผิดชอบใน 
การปฏิบัติ 
ห น้ า ที่ ต า ม ที่
ต น เ อ ง ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้
ส าเร็จตรงต่อ 
เวลา และมีการ 
ปรับปรุงพัฒนา 
การท างานให้ดี
ขึ้นด้วยตนเอง  

ตั้งใจและ 
รับผิดชอบใน 
การปฏิบัติ 
ห น้ า ที่ ต า ม ที่
ต น เ อ ง ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้
ส าเร็จ มีการ 
ปรับปรุงและ 
พัฒนาการ 
ท างานให้ดีขึ้น 

ตั้งใจและ 
รับผิดชอบใน 
การปฏิบัติ 
ห น้ า ที่ ต า ม ที่
ต น เ อ ง ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้
ส าเร็จ  
 

รับผิดชอบใน 
การปฏิบัติ 
ห น้ า ที่ ต า ม ที่
ต น เ อ ง ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้
ส าเร็จ  
 

ไม่รับผิดชอบใน
ก า ร ป ฏิ บั ติ
หน้าที่การงาน
ที่ตนเองได้รับ
มอบหมาย 

2. พลเมืองท่ีมี
ความ

รับผิดชอบ 

ตั้งใจและ 
รับผิดชอบใน 
การปฏิบัติหน้า
ที ต า ม ที่ ก ลุ่ ม
ข อ ง ต น เ อ ง
ได้รับมอบ 
หมายให้ส าเร็จ
ตรงต่อเวลา  
และมีการ 
ปรับปรุงพัฒนา 
การท างานให้ดี
ขึ้นด้วยตนเอง 

ตั้งใจและ 
รับผิดชอบใน 
ก า ร ป ฏิ บั ติ
ห น้ า ที่ ต า ม ที่
กลุ่มของตนเอง
ได้รับมอบ 
หมายให้ส าเร็จ 
มีการปรับปรุง
และพัฒนาการ 
ท างานให้ดีขึ้น 
 

ตั้งใจและ 
รับผิดชอบใน 
ก า ร ป ฏิ บั ติ
ห น้ า ที่ ต า ม ที่
กลุ่มของตนเอง
ได้รับมอบ 
หมายให้ส าเร็จ  
 
 

รับผิดชอบใน 
การปฏิบัติ 
ห น้ า ที่ ต า ม ที่
กลุ่มของตนเอง
ได้รับมอบ 
หมายให้ส าเร็จ  
 

ไม่รับผิดชอบใน
ก า ร ป ฏิ บั ติ
หน้าที่การงาน
ตามที่กลุ่มของ
ต น เ อ ง ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 

3. พลเมืองท่ีมี
ส่วนร่วม 

เ ป็ น แ ก น น า
ห ลั ก ใ น ก า ร
เ ส น อ แ น ว
ท า ง แ ก้ ไ ข
ปัญหาได้อย่าง
มี เหตุ ผล เป็น
ล า ดั บ ขั้ น 
ส า ม า ร ถ
อธิบายแต่ละ
ขั้ น ต อ น ไ ด้
ชั ด เ จ น 
ส า ม า ร ถ
น าไปใช้ได้จริง 

มีส่ วนร่ วม ใน
การเสนอแนว
ท า ง แ ก้ ไ ข
ปัญหาได้อย่าง
มี เหตุ ผล เป็น
ล า ดั บ ขั้ น 
ส า ม า ร ถ
อธิบายแต่ละ
ขั้ น ต อ น ไ ด้
ชั ด เ จ น 
ส า ม า ร ถ
น าไปใช้ได้จริง  
 

มีส่ วนร่ วม ใน
การเสนอแนว
ท า ง แ ก้ ไ ข
ปัญหาได้อย่าง
เป็นล าดับขั้น  

เป็นแนวร่วมใน
การสนับสนุน
แนวทางการ
แก้ไขปัญหาได้ 
โดยสามารถให้
เ ห ตุ ผ ล
ประกอบการ
ส นั บ ส นุ น
แ น วคิ ด นั้ น ๆ 
ได้ 

เป็นแนวร่วมใน
การสนับสนุน
แ น วท า ง กา ร
แก้ไขปัญหาได้  
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ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

4. พลเมืองท่ี
มุ่งเน้นความ
เป็นธรรมใน
สังคม  

เ ค า ร พ ใ ห้
เ กี ย รติ ซึ่ ง กั น
และกัน  
ป ฏิ บั ติ ต า ม
ก ฎ ร ะ เ บี ย บ
ข้อบังคับของ
ส่วนรวม เข้าใจ
ถึ ง สิ ท ธิ ข อ ง
ตนเองและของ
ผู้อื่น รวมถึงรับ
ฟั ง ค ว า ม
คิ ด เ ห็ น ข อ ง
ผู้อื่นทุกครั้ง 

เ ค า ร พ ใ ห้
เ กี ย รติ ซึ่ ง กั น
และกัน  
ป ฏิ บั ติ ต า ม
ก ฎ ร ะ เ บี ย บ
ข้อบังคับของ
ส่วนรวม เข้าใจ
ถึ ง สิ ท ธิ ข อ ง
ตนเองและของ
ผู้อื่น รวมถึงรับ
ฟั ง ค ว า ม
คิ ด เ ห็ น ข อ ง
ผู้อื่นบ่อยครั้ง 

เ ค า ร พ ใ ห้
เ กี ย รติ ซึ่ ง กั น
และกัน  
ป ฏิ บั ติ ต า ม
ก ฎ ร ะ เ บี ย บ
ข้อบังคับของ
ส่วนรวม เข้าใจ
ถึ ง สิ ท ธิ ข อ ง
ตนเองและของ
ผู้อื่น รวมถึงรับ
ฟั ง ค ว า ม
คิ ด เ ห็ น ข อ ง
ผู้ อื่ น  น า น ๆ 
ครั้ง 

เ ค า ร พ ใ ห้
เ กี ย รติ ซึ่ ง กั น
และกัน  
ป ฏิ บั ติ ต า ม
ก ฎ ร ะ เ บี ย บ
ข้อบังคับของ
ส่วนรวม แต่ไม่
ย อ ม รั บ ฟั ง
ความคิด เห็น
ของผู้อื่น 

ไม่ปฏิบัติตาม
ก ฎ ร ะ เ บี ย บ
ข้อบั งคั บของ
ส่วนรวม และ
ไม่ ยอมรั บฟั ง
ความคิ ด เห็ น
ของผู้อื่น 

5. พ ล เ มื อ ง ที่
มุ่ ง เ น้ น ก า ร
ป ฏิ บั ติ อ ย่ า ง
เ ป็ น ธ ร รม ใน
สังคม 

เ ป็ น แ ก น น า
หลักทุกครั้งใน
ก า ร  ล ง มื อ
แก้ไขปัญหาที่
เ กิ ด ขึ้ น อย่ า ง
อย่างมีเหตุผล
เป็นล าดับขั้น 
ส า ม า ร ถ
อธิบายแต่ละ
ขั้ น ต อ น ไ ด้
ชัดเจน 

เ ป็ น แ ก น น า
หลักบางครั้งใน
การลงมือแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่ า งอย่ า งมี
เ ห ตุ ผ ล เ ป็ น
ล า ดั บ ขั้ น 
ส า ม า ร ถ
อธิบายแต่ละ
ขั้ น ต อ น ไ ด้
ชัดเจน 

มีส่วนร่วมทุก
ครั้ งในการลง
มือแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นอย่าง
อย่างมีเหตุผล 
เป็นล าดับขั้น 
ส า ม า ร ถ
อธิบายแต่ละ
ขั้ น ต อ น ไ ด้
ชัดเจน 

มี ส่ ว น ร่ ว ม
บางครั้งในการ
ล ง มื อ แ ก้ ไ ข
ปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่ า งอย่ า งมี
เ ห ตุ ผ ล เ ป็ น
ล า ดั บ ขั้ น 
ส า ม า ร ถ
อธิบายแต่ละ
ขั้ น ต อ น ไ ด้
ชัดเจน 

ไมมีส่วนร่วมใน
การลงมือแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น  

6. ใฝ่เรียนรู ้
 

ใ ส่ ใ จ ใ น ก า ร
แสวงหาข้อมูล 
มี ส่ วนร่ วม ใน
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้  
และให้ความ
ร่วมมือในการ
ด าเนินกิจกรรม
ด้วยความเต็ม
ใจทุกครั้ง 

ใ ส่ ใ จ ใ น ก า ร
แสวงหาความรู้
มี ส่ วนร่ วม ใน
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้  
และให้ความ
ร่วมมือในการ
ด าเนินกิจกรรม 
ทุกครั้ง 

มีส่ วนร่ วม ใน
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้  
และให้ร่วมมือ
ในการด าเนิน
กิ จ ก ร ร ม ทุ ก
ครั้ง 

 

มีส่ วนร่ วม ใน
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้  
และให้ร่วมมือ
ในการด าเนิน
กิ จกรรม เป็น
บางครั้ง 

 

ไม่มีส่วนร่วมใน
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้  
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
ระดับคะแนน เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

5 ดีมาก 

4 ดี 

3 ปานกลาง 

2 พอใช้ 

1 ควรปรับปรุง  

เกณฑ์การผ่าน คือ ระดับปานกลางข้ึนไป 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
คาบเรียนที่ 1 
ขั้นที่ 1 ขั้นการอ านวยความสะดวก  (facilitate)  
 1.1 นักเรียนชมสื่อภาพยนตร์สั้นเรื่อง “อยู่ที่เรา It’s your choice” โดยใช้เวลา 10 นาที 
จัดท าโดยส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบันที่มีการเหลื่อม
ล้ าในสังคม มีการแบ่งแยก และเลือกปฏิบัติอย่างชัดเจนระหว่างคนจนและคนรวย จากนั้นผู้สอนตั้ง
ค าถามและร่วมกันอภิปรายในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1) นักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสื่อภาพยนตร์สั้นเรื่อง “อยู่ที่เรา  
It’s your choice” ที่นักเรียนได้รับชมไปเมื่อสักครู (พิจารณาแนวค าตอบขอนักเรียน ยกตัวอย่างเช่น 
รู้สึกไม่ดีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์สั้น รู้สึกสงสารคุณลุงที่โดนรังเกียจ และดูถูกจากคนใน
สังคม รู้สึกประทับใจลุงที่เป็นคนดีมีน้ าใจถึงแม้ตนเองจนยากจน รู้สึกชื่นชมเด็กผู้หญิงที่พยายามโทร
หาต ารวจเพื่อเป็นพยานในการช่วยเหลือลุง) 

2) และจากการชมสื่อภาพยนตร์สั้น ดังกล่าวนักเรียนเห็นพฤติกรรมใดบ้างที่ไม่ 
เหมาะสมเพราะเหตุใด (พฤติกรรมการขับไล่ลุงคนเก็บขยะ, พฤติกรรมการโยนถุงขยะใส่ลุงที่ก าลังเก็บ
กวาดขยะ, พฤติกรรมการสาดน้ าสกปรกใส่ลุงที่ก าลังเดินผ่าน ซึ่งรู้สึกว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
เพราะเป็นพฤติกรรมที่คนในสังคมตัดสินคนจากภายนอก ไม่ให้เกียรติกัน แสดงออกให้เห็นถึงความ
รังเกียจผู้ที่ฐานะยากจนกว่า รู้สึกว่าทุกคนไม่ได้รับความเสมอภาคในสังคม)  

3) นักเรียนดูภาพด่านล่างนี้ และครูตั้งค าถามและร่วมกันอภิปรายในประเด็น 
ดังต่อไปนี้ 
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   (3.1) นักเรียนเห็นภาพเหตุการณ์อะไรจากภาพดังกล่าว (ภาพเด็กผู้ชาย 3 
คน ที่ก าลังชมการแข่งขันกีฬา ซึ่งภาพฝั่งซ้ายมือ มีเด็กที่มองไม่เห็นการแข่งขัน ส่วนภาพทางขวามือ 
เป็นภาพที่เด็กทุกคนสามารถมองเห็นการแข่งขันกีฬา) 
   (3.2) ในภาพฝั่งซ้าย และภาพฝั่งขวาเป็นเด็กกลุ่มเดียวกัน เพราะเหตุใด
ภาพฝั่งซ้ายถึงเด็กในภาพจึงไม่สามารถดูการแข่งขันได้ทุกคน ในขณะที่ภาพฝั่งขวาเด็กสามารถดูการ
แข่งขันได้ทุกคน (ส าหรับภาพฝั่งซ้ายเนื่องมาจากเด็กแต่ละคน ขนาดความสูงต่างกัน ส่วนภาพฝั่งขวา 
มีการจัดที่ยืนเพ่ือให้เด็กทุกคนมีความสูงเท่ากัน จึงสามารถดูการแข่งขันได้) 
   (3.3) หากนักเรียนเป็นเด็กที่อยู่ ในภาพ นักเรี ยนต้องการอยู่ ในภาพ
เหตุการณ์ใด เพราะเหตุใด (ภาพฝั่งขวา เพราะทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน) 
 
 ครูและนักเรียนร่วมสนทนาประเด็นในภาพดังกล่าว และครู เชื่อมโยงเข้าสู่การจัดการเรียน
การสอน เรื่อง “สิทธิมนุษยชน”  

1.2 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน จากนั้นศึกษาใบความรู้ที่เรื่อง “สิทธิมนุษยชน” 
เพ่ือตอบค าถามในใบงานกลุ่มเรื่อง “สิทธิมนุษยชน” ซึ่งมีประเด็นค าถามดังนี้ 

1) ให้นักเรียนอธิบายความหมายของ “สิทธิมนุษยชน” (พระราชบัญญัติ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของสิทธิมนุษยชนว่า หมายถึง 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์(Human Dignity)  สิทธิ(Right) เสรีภาพ(Liberty) และความเสมอภาค
(Equality) ของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่ง) (Obj.1/ความสามารถใน
การคิด/พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ/ใฝ่เรียนรู้) 

2) หลักการของสิทธิมนุษยชน ได้แก่............... (1. สิทธิมนุษยชนสามารถใช้ได้กับ 
มนุษย์ทุกคน ไม่ว่าผู้นั้นจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ วัฒนธรรม ความเชื่อ เพศ วัย ที่แตกต่างกันเพียงใดก็
ตาม 2. สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่มนุษย์ทุกคนพึงมีแบะไม่สามารถโอนให้แก่กันได้ 3. สิทธิใดๆ ของ
มนุษย์จะไม่สามารถแบ่งหรือแยกออกจากกันได้เด็ดขาด ทั้งสิทธิทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ซึ่งสิทธิด้านต่างๆ เหล่านี้จะไม่สามารถท าการแลกเปลี่ยนระหว่าง 4. สิทธิหนึ่งกับสิทธิหนึ่ง
ได้ สิทธิทั้งหลายทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และพลเมืองจะมีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องและส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน 5. สิทธิมนุษยชนเป็นวิถีทางที่น าไปสู่การบรรลุสันติภาพ 
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และการพัฒนาที่ยั่งยืนของมวลมนุษยชาติ) (Obj.2/ความสามารถในการคิด/พลเมืองที่มีความ
รบัผิดชอบ/ใฝ่เรียนรู้) 
 

1.3 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายในหัวข้อ “ถ้าไม่มีสิทธิมนุษยชน” โดยสมาชิกแต่
ละคนจะต้องเสนอความคิดเห็นอย่างน้อยคนละ 1 ความคิดเห็นโดยห้ามซ้ ากัน และบันทึกความ
คิดเห็นของตนเองและสมาชิกลงในใบงาน เมื่อทุกคนแสดงความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว ให้ร่วมกันหา
ข้อสรุปเกี่ยวกับความส าคัญของสิทธิมนุษยชนต่อการด ารงชีวิต ลงในใบงานกลุ่มเรื่อง “สิทธิ
มนุษยชน”  โดยมีประเด็นค าถามดังนี้ 

1) “ถ้าไม่มีสิทธิมนุษยชนจะส่งผลให้อย่างไร” (สังคมวุ่นวาย ขาดความอิสระ และ 
ความเป็นธรรม รู้สึกอึดอัด เป็นต้น) (บันทึกของความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มลงในใบงานด้วย) 
(ความสามารถในการคิด/ความสามารถในการสื่อสาร/ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต/พลเมืองที่มี
ความรับผิดชอบเชิงรับ/พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ/พลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคม/ใฝ่
เรียนรู้) 

2)  “นักเรียนคิดว่า สิทธิมนุษยชน มีความส าคัญอย่างไร” (แนวค าตอบ ดังนี้ 1.  
ส่งเสริมให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อันเป็นผลมาจากการได้รับสิทธิต่างๆ เช่น สิทธิในมาตรฐานการ
ครองชีพ สิทธิในการประกันการว่างงาน สิทธิในทรัพย์สินส่วนตัว สิทธิด้านแรงงาน เป็นต้น 2. ส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ สิทธิมนุษยชนช่วยท าให้มนุษย์ได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น 
สิทธิในการศึกษา สิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข เป็นต้น 3. ให้โอกาสแก่ทุกคนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ทางสังคม รวมทั้งการร่วมกิจกรรมทางวิถีประชาธิปไตย เช่น สิทธิในการชุมนุม และ
การรวมกลุ่ม สิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นต้น 4. ทุกคนได้รับการปฏิบัติต่อกันด้วยความ
เสมอภาคเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความ
เสมอภาค ในด้านกฎหมาย กล่าวคือ จะต้องได้รับการดูแลจากรัฐโดยเท่าเทียมกัน ไม่เลือกฐานะ 
ผิวพรรณ เพศ อายุ และอ่ืนๆ 5. ท าให้มนุษย์มีอิสระ เสรีภาพในการด าเนินชีวิต โดยสามารถกระท า
กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเสรี เช่น มีสิทธิ และเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย การมี
เสรีภาพในการเดินทาง และเลือกถิ่นที่อยู่ เสรีภาพในความคิด ความเชื่อหรือการนับถือศาสนา เป็น
ต้น 6. ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออกอย่างเท่าเทียมกัน โดยปราศจากการ
กีดกัน แต่ต้องเคารพสิทธิของผู้อ่ืน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาทางด้านการเมือง และระบอบการ
ปกครองของประเทศ 7. มนุษย์ได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม ในกรณีที่มีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการ
กระท าผิดกฎหมาย จะต้องได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมจากศาล และได้รับการปฏิบัติอย่าง
เสมอภาคในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน)  (ความสามารถในการคิด/
ความสามารถในการสื่อสาร/ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต/พลเมืองที่มีความรับผิดชอบเชิงรับ/
พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ/ใฝ่เรียนรู้) 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นเกี่ยวกับความส าคัญของ “สิทธิมนุษยชน” และพูด
เชื่อมโยงประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ยกตัวอย่างประกอบ ดังนี้ 
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“เด็กที่นั่งขอทานอยู่ข้างถนน เมื่อช่วยเหลือมาได้แล้ว เรารู้สึกได้เลยว่าเด็กกลายเป็นคนละ

คนกันนั่นเพราะ.....ตอนอยู่ข้างถนนเด็กจะหลับตลอดเวลา แต่พอช่วยมาได้แล้ว พวกเขาจะวิ่งเล่น
สนุกสนานขอขนมกิน หัวเราะ หยอกล้อกันจนเจ้าหน้าที่ที่ท าการช่วยเหลือเด็กเผลอยิ้มออกมาโดยไม่
รู้ตัว เด็กขอทานได้กลับคืนสู่ความเป็นเด็กอีกครั้งภาพเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้  เมื่อทุกฝ่ายร่วมมือกันครับ 
คนในสังคมช่วยกันแจ้งเบาะแส เจ้าหน้าที่รัฐก็เร่งด าเนินการลงไปช่วยเหลือเด็กขอทานตามอ านาจ
หน้าที่ หากทุกฝ่ายร่วมมือกันปัญหาเด็กขอทานก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเรื่อยๆ และผลประโยชน์นอกจาก
จะเกิดกับสังคมแล้ว เด็กก็จะได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติอีกด้วยมาร่วมกันคืนชีวิตให้กับเด็กๆ กันครับ 
#หยุดให้เงินเด็กขอทาน #หยุดท าบุญบนธุรกิจบาป 
#เด็กไม่ควรอยู่ข้างถนน #สายด่วน1300”  

ที่มา https://www.facebook.com/mirrorf/?fref=ts   
 ครูแจกเอกสารประกอบกิจกรรม “พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ร่วมแก้ไขปัญหาสิทธิ
มนุษยชน” 

1.4 ครูมอบหมายให้แต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้นปัญหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยกลุ่มละ 1 ปัญหา โดยในขั้นนี้นักเรียนจะต้องส ารวจข้อมูลพื้นฐานของปัญหา และบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจแก้ปัญหา พร้อมบันทึกปัญหาลงในเอกสาร
ประกอบกิจกรรมเรื่อง “พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ร่วมแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชน”  โดย
ประเด็นค าถามได้แก่  

1) ปัญหาสิทธิมนุษยชนที่นักเรียนสืบค้นได้แก่ประเด็นปัญหาใดบ้าง (ตัวอย่างเช่น 
ปัญหาการค้ามนุษย์รูปแบบต่างๆ, ปัญหาการเหยียดสีผิว, ปัญหาการใช้ความรุนแรง เป็นต้น)  
(ความสามารถในการคิด/ความสามารถในการสื่อสาร/ความสามารถในการแก้ปัญหา/ความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต/ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี/พลเมืองที่มีความรับผิดชอบเชิงรับ/พลเมืองที่
มีความรับผิดชอบ/ใฝ่เรียนรู้) 

3) ปัญหาสิทธิมนุษยชนส่งผลกระทบต่อใครในสังคม และใครบ้างที่มีส่วนช่วยใน 
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว (ทุกคน)  
 
 
 
 

https://www.facebook.com/mirrorf/?fref=ts
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คาบเรียนที่ 2 
ขั้นที่ 2 ขั้นจินตนาการอนาคต (imagine the future) 
  ครูให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นใน
สังคมไทยปัจจุบันตามที่แต่ละกลุ่มได้เสนอมา จากนั้นให้นักเรียนในห้องร่วมกันจินตนาการลักษณะ
ของสังคมในอุดมติที่นักเรียนต้องการให้เกิดขึ้น โดยบันทึกลักษณะของสังคมในอุดมคติลงในเอกสาร
ประกอบกิจกรรม “พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ร่วมแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชน” โดยประเด็น
ค าถามดังนี ้ 

1) จากปัญหาสิทธิมนุษยชนที่ได้กล่าวในขั้นต้น นักเรียนไม่ต้องการให้เกิดผล 
อย่างไรต่อสังคมในอนาคต (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน เช่น ไม่อยากให้คนในสังคมเอารัดเอา
เปรียบกัน, ไม่อยากให้มีการดูถูก, ไม่อยากให้มีการกดขี่ข่มเหงกันทั้งทางกายและวาจา เป็นต้น) 
(ความสามารถในการคิด/ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต/พลเมืองที่มีความรับผิดชอบเชิงรับ/
พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ) 

2) จากปัญหาสิทธิมนุษยชนที่ได้กล่าวในขั้นต้น นักเรียนต้องการให้ปัญหาเหล่านั้น 
คลี่คลายไปอย่างไร (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน เช่น ต้องการให้สังคมสงบสุข ไม่มีปัญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น ทุกคนได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกันเป็นต้น ) (ความสามารถในการคิด/ 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต/พลเมืองที่มีความรับผิดชอบเชิงรับ/พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ) 
 
ขั้นที่ 3 ขั้นค้นหาค าถาม (find the questions) 
  จากการด าเนินกิจกรรมในขั้นการจินตนาการอนาคต ให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มร่วมกันสืบค้น
และระดมความคิดเพ่ือระบุแนวปัญหาสิทธิมนุษยชนที่ต้องการจะแก้ไข เพ่ือให้ผลเป็นไปตามขั้น
จินตนาการอนาคต (imagine the future) โดยให้เลือกปัญหาสิทธิมนุษยชนที่สมาชิกเสนอความ
คิดเห็นเพียง 1 ปัญหา ทั้งนี้ให้บันทึกปัญหาสิทธิมนุษยชนที่สมาชิกแต่ละคนเสนอ และปัญหาสิทธิ
มนุษยชนที่กลุ่มของนักเรียนเลือก ลงในเอกสารประกอบกิจกรรม “พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
ร่วมแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชน” โดยมีประเด็นค าถามดังนี้ 

1) ปัญหาสิทธิมนุษยชนที่สมาชิกแต่ละคนน าเสนอได้แก่....(พิจารณาค าตอบของ 
นักเรียน) (Obj.3/ความสามารถในการคิด/ความสามารถในการสื่อสาร/ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี/พลเมืองที่มีความรับผิดชอบเชิงรับ) 

2) ปัญหาสิทธิมนุษยชนที่กลุ่มของนักเรียนเลือกคือ... (พิจารณาค าตอบขอนักเรียน)  
(ความสามารถในการคิด/พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ/พลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมใน) 

3) สาเหตุของปัญหาสิทธิมนุษยชนดังกล่าวคือ...(พิจารณาค าตอบของนักเรียน)  
โดยในขั้นตอนนี้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ หรือแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ น ามาอภิปราย
ภายในกลุ่ม เพื่อหาข้อสรุป  

4) ในปัจจุบันสภาพปัญหาสิทธิมนุษยชนดังกล่าวมีสถานการณ์อย่างไร... (พิจารณา 
ค าตอบของนักเรียน) โดยในขั้นตอนนี้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ หรือแหล่งข้อมูล
อ่ืนๆ น ามาอภิปรายภายในกลุ่ม เพ่ือหาข้อสรุป (Obj.4/ความสามารถในการคิด/ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี/พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ/ใฝ่เรียนรู้) 
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ขั้นที่ 4 ขั้นรวบรวมความคิด (generate ideas) 

4.1 ให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่ม คิดค้นและน าเสนอแบบแผน วิธีการแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชน 
ตามแนวทางของตนเองให้กับสมาชิกในกลุ่มได้รับทราบ  (Obj.5/ความสามารถในการคิด/
ความสามารถในการสื่อสาร/ความสามารถในการแก้ปัญหา/ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต/
พลเมืองที่มีความรับผิดชอบเชิงรับ/พลเมืองที่มุ้งเน้นการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมในสังคม) 

4.2 สมาชิกในกลุ่มร่วมกันส ารวจและวิพากษ์ความสมบูรณ์ของแบบแผนวิธีการแก้ปัญหาสิทธิ 
มนุษยชนที่สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนได้น าเสนอมา โดยมีประเด็นในการส ารวจความสมบูรณ์แบบดังนี้ 

1) จุดแข็ง จุดอ่อนของแบบแผนวิธีการแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชน 
2) ความครอบคลุมของแบบแผนวิธีการแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชน 
3) ความเป็นไปได้ของการด าเนินการแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชน 

(Obj.5/ความสามารถในการคิด/ความสามารถในการสื่อสาร/ความสามารถในการแก้ปัญหา/
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต/พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ/พลเมืองที่มีส่วนร่วม/พลเมืองที่มุ่งเน้น
ความเป็นธรรมในสังคม) 
 
ขั้นที่ 5 ขั้นทักษะการแก้ปัญหา (craft solution) 

5.1 นักเรียนในกลุ่มท าการลงประชามติเลือกวิธีการแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชนที่สมาชิกแต่ละ 
คนในกลุ่มเสนอ โดยจะต้องเลือกด้วยความเป็นกลาง และเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนที่ดี
ที่สุด (พลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคม) 

5.2 สมาชิกในกลุ่มร่วมกันอภิปรายวิธีการแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชนนั้นให้มีความครอบคลุม  
เหมาะสมกับปัญหาสิทธิมนุษยชนที่ต้องการจะแก้ไขมากขึ้น แล้วบันทึกในเอกสารประกอบกิจกรรม 
ในประเด็นค าถาม “แนวทางการแก้ไขปัญหา..........” (ความสามารถในการแก้ปัญหา/ความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต/พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ/พลเมืองที่มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมในสังคม) 
 
คาบเรียนที่ 3 
ขั้นที่ 6 ขั้นการเห็นพ้องกับการส ารวจ (explore acceptance) 

6.1 ให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มให้เหตุผลในการเห็นพ้อง หรือไม่เห็นพ้องกับแบบแผนวิธีการ 
แก้ปัญหาสิทธิมนุษยชนที่กลุ่มได้อภิปรายหาข้อสรุปร่วมกันในขั้นตอนที่ 5.2  รวมทั้งเสนอจุดแข็ง 
จุดอ่อนของแบบแผนวิธีการการปัญหานั้นๆ แล้วบันทึกลงในเอกสารประกอบกิจกรรม โดยมีประเด็น
ค าถาม ดังนี้ 
   - นักเรียนเห็นพ้องกับแบบแผนวิธีการแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชนดังกล่าวนี้หรือไม่ 
เพราะเหตุใด และถ้านักเรียนเห็นด้วยแบบแผนวิธีการแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชนดังกล่าวมีจุดแข็ง
อย่างไร หรือถ้าไม่เห็นด้วยแบบแผนวิธีการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนดังกล่าวมีจุดอ่อนอย่างไร 
(ความสามารถในการคิด/ความสามารถในการสื่อสาร/พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ/พลเมืองที่มุ่งเน้น
ความเป็นธรรมในสังคม/พลเมืองที่มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมในสังคม) 
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  6.2  ให้นักเรียนในกลุ่มร่วมกันสรุปความคิดเห็นทั้งหมด และบันทึกลงในเอกสารประกอบ
กิจกรรม โดยมีประเด็นหัวข้อดังนี้ 
   - มีสมาชิกในกลุ่มเห็นพ้องกับแบบแผนวิธีการแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชนดังกล่าว
เนื่องจากมีจดุแข็งอย่างไร 
 - มีสมาชิกในกลุ่มไม่เห็นพ้องกับแบบแผนวิธีการแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชนดังกล่าว
เนื่องจากมีจุดอ่อนอย่างไร 
 6.3 ให้นักเรียนร่วมกันน าสรุปความคิดเห็นในส่วนที่ไม่เห็นพ้องกับแบบแผนวิธีการแก้ปัญหา
ดังกล่าวมาปรับแก้ท้ังนี้เพ่ือเป็นการรับฟังความเห็นของทุกคน และเพ่ือปรับแบบแผนวิธีการแก้ปัญหา
ให้มีความสมบูรณ์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างดีที่สุด ผ่านการระดมสมองจากสมาชิกทุกคนในกลุ่ม 
และเมื่อสมาชิกทุกคนเห็นพ้องร่วมกันว่าแบบแผนวิธีการดังกล่าวมีความสมบูรณ์แล้ว ให้บันทึกแบบ
แผนวิธีการแก้ปัญหานั้นลงในเอกสารประกอบกิจกรรม “พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ร่วมแก้ไข
ปัญหาสิทธิมนุษยชน” (พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ/พลเมืองที่มีส่วนร่วม)  
 
ขั้นที่ 7 ขั้นวางแผนส าหรับการปฏิบัติ (plan for action) 
 7.1  ให้นักเรียนในกลุ่มร่วมกันระดมสมองในการวางแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาโดยละเอียด 
ทุกขั้นตอน พร้อมระบุการมีส่วนร่วมของตนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลใน
เอกสารประกอบกิจกรรม “พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ร่วมแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชน” 
(Obj,6/ความสามารถในการคิด/ความสามารถในการแก้ไขปัญหา/ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ/พลเมืองที่มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม) 
 7.2 ให้นักเรียนร่วมกันส ารวจว่าแผนการปฏิบัติการแก้ปัญหาของนักเรียนสมบูรณ์แบบหรือไม่ 
ต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติมส่วนไหนหรือไม่ ครอบคลุมตามขั้นเห็นพ้องกับการส ารวจ และมีความเป็นไปได้
ตามข้ันจินตนาการอนาคตหรือไม่ 
 
คาบเรียนที่ 4 
 นักเรียนท ากิจกรรม Road Map คือ ให้นักเรียนน าเสนอแบบแผนวิธีการแก้ปัญหาจากการ
ระดมสมองของกลุ่มตน โดยน าแบบแผนวิธีการแก้ปัญหาการสิทธิมนุษยชนของกลุ่มแสดงไว้ที่มุมต่างๆ
ของห้องเรียน จากนั้นให้นักเรียนทุกคนเข้าศึกษาของกลุ่มอ่ืนๆ และเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแบบแผนวิธีการแก้ปัญหาที่น าเสนอด้วยเขียนในกระดาษ  Stick Note สีเขียวหาก
นักเรียนเห็นด้วย แต่หากไม่ เห็นด้วยให้นักเรียนเขียนข้ อเสนอแนะลงใน Stick Note ชมพู 
(ความสามารถในการสื่อสาร/พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ/พลเมืองที่มีส่วนร่วม/พลเมืองที่มุ่งเน้น
ความเป็นธรรมในสังคม) 
 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องปัญหาสิทธิ
มนุษยชน โดยมีประเด็นค าถามดังนี้ 
 1) นักเรียนคิดว่าแนวโน้มของปัญหาสิทธิมนุษยชนในอนาคตจะอย่างไร (หากทุกคนไม่ใส่
กับปัญหาสิทธิมนุษยชนและมีร่วมกันแก้ไขปัญหาเหล่านั้นก็จะท าให้ปัญหาสิทธิมนุษยชนทวีความ
รุนแรงขึ้น)  
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 2) นักเรียนคิดเราควรมีวิธีรับมือ และแก้ไขแนวโน้มของปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร (เราควร
ใส่ใจไม่ละเลย และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชน) (ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต/พลเมืองที่มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมในสังคม) 
 3)  ในฐานะที่ เราเป็นพลเมืองของไทยภายใต้การปกครองประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นักเรียนมีแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติตนอย่างไรเพ่ือให้สังคมมี
ความเสมอภาค เท่าเทียม ไม่เกิดปัญหาสิทธิมนุษยชนและส่งผลให้สังคมเรามีความสงบสุข (ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย/เคารพสิทธิมนุษยชนของผู้อ่ืน/ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเอง/มีวางเฉยเมื่อเห็นปัญหา 
ต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถปฏิบัติได้หลายทางเช่นแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง, รณรงค์ให้ความรู้ให้ค าแนะน าเป็นต้น) (พลเมืองที่มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมในสังคม) 
 4) หากเราน าแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน นักเรียนคิดว่าจะส่งผลอย่างไร 
และส่งผลกับใคร (การที่พลเมืองมีพ้ืนฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย อันได้แก่การเคารพ
ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคต่อ
บุคคลอื่นซึ่งเป็น ย่อมส่งผลให้สังคมนั้นมีความสงบสุข และสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน) (Gen) 
สื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้ 

1. ภาพยนตร์สั้นเรื่อง อยู่ที่เรา It’s your choice” จัดท าโดยส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
2. ใบความรู้เรื่อง สิทธิมนุษยชน 
3. ใบงานเรื่อง สิทธิมนุษยธรรม 
4. แบบทดสอบอัตนัยเชิงสถานการณ์ เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
5. เอกสารประกอบกิจกรรม “พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยร่วมแก้ไขปัญหาการเมืองไทย” 

รายการอ้างอิง 
กระมล ทองธรรมชาติ. (2558). หน้าที่พลเมือง. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์  

บริษัท ไทยร่มเกล้า จ ากัด. 
ศึกษาธิการ, กระทรวง. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551.  

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 
สรุปผลการเรียนรู้/ปัญหาและอุปสรรค  
ขั้นที่ 1 ขั้นการอ านวยความสะดวก (facilitate) 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
ขั้นที่ 2 ขั้นจินตนาการอนาคต (imagine the future) 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
ขั้นที่ 3 ขั้นค้นหาค าถาม (find the questions) 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
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ขั้นที่ 4 ขั้นรวบรวมความคิด (generate ideas) 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
ขั้นที่ 5 ขั้นทักษะการแก้ปัญหา (craft solution) 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
ขั้นที่ 6 ขั้นการเห็นพ้อกับการส ารวจ (explore acceptance) 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
ขั้นที่ 7 ขั้นวางแผนส าหรับการปฏิบัติ (plan for action) 
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................................................................... ...................... 
 

ลงชื่อ .............................................. (ผู้สอน) 
                (นางสาวสุรัสวด ี สุขยิ่ง) 
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ตัวอย่างแบบประเมินใบงานเรื่องปัญหาสิทธิมนุษยชนและแนวทางแก้ไขปัญหา 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่จัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 

 
 
ที ่

 
ชื่อ-สกลุ 

ความสมบูรณ์ 
ของเนื้อหา 

 
รวม 

5 4 3 2 1 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
9 - 10 คะแนน  หมายถึง  ดีมาก 
7 - 8  คะแนน  หมายถึง  ดี 
5 - 6    คะแนน  หมายถึง  ปานกลาง 
3 - 4 คะแนน  หมายถึง  พอใช้ 
1 – 2   คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง 
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ตัวอย่างแบบประเมินกิจกรรม “พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ร่วมแก้ไขปัญหาสิทธิมนษุยชน”  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่จัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล 

การก าหนด
ประเด็นปัญหา 

การน าเสนอ
แนวทางการ
แก้ไขปัญหา 

การมีส่วนร่วม
ของสมาชิกใน

กลุ่ม 

ความถูกต้อง
ตามขั้นตอน
ของกิจกรรมที่
ก าหนดให ้

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
   17 - 20  คะแนน  หมายถึง  ดีมาก 

13 - 16   คะแนน  หมายถึง  ด ี
9 - 12     คะแนน  หมายถึง  ปานกลาง 
5 - 8  คะแนน  หมายถึง  พอใช้ 
1 – 4    คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง 
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ตัวอย่างแบบสังเกตสมรรถนะส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
 เรื่องปัญหาสิทธิมนุษยชนและแนวทางแก้ไขปัญหา  

ที่จัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
ความสามารถ 
ด้านการคิด 

ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

ความสามารถ 
ในการใช้ทักษะ

ชีวิต 

ความสามารถ 
ในการใช้
เทคโนโลยี 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
   21 - 25  คะแนน  หมายถึง  ดีมาก 

16 - 20  คะแนน  หมายถึง  ดี 
11 - 15    คะแนน  หมายถึง  ปานกลาง 
6 - 10  คะแนน  หมายถึง  พอใช้ 
1 – 5    คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง 
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ตัวอย่างแบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
 เรื่องปัญหาสิทธิมนุษยชนและแนวทางแก้ไขปัญหา 

ที่จัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
ที ่ พลเมืองท่ีมี

ความ
รับผิดชอบเชิง

รับ 

พลเมืองท่ีมี
ความ

รับผิดชอบ
ส่วนตน 

พลเมืองแบบมี
ส่วน 

พลเมืองท่ี
มุ่งเน้นความ
เป็นธรรมทาง

สังคม 

พลเมืองท่ีมุ่ง
สร้างความเป็น

ธรรมทาง
สังคม 

ใฝ่เรียนรู้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
  25 - 30  คะแนน  หมายถึง  ดีมาก 

19 - 24  คะแนน  หมายถึง  ดี 
13 - 18    คะแนน  หมายถึง  ปานกลาง 
7  - 12  คะแนน  หมายถึง  พอใช้ 
1 – 6  คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง 

เกณฑ์การผ่าน คือ ระดับปานกลางข้ึนไป 
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กลุ่ม............  

1........................................................ 
2…………………………………..…….... 
3…………………………………......…… 
4……………………………………..…… 
5……………………………………......… 
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พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 
ร่วมแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชน”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาสิทธิมนุษยชนที่แต่ละกลุ่มเสนอได้แก่ ปัญหาใดบ้าง 
-----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
ปัญหาสิทธิมนุษยชนส่งผลกระทบต่อใครในสังคม และใครบ้างที่มีส่วนช่วยในการแก้ไข 
ปัญหาดังกล่าว 
-----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

จากปัญหาสิทธิมนุษยชนที่ได้กล่าวในขั้นต้น นักเรียนไม่ต้องการให้เกิดผลอย่างไรต่อ 
สังคมในอนาคต 
-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- 
จากปัญหาสิทธิมนุษยชนที่ได้กล่าวในขั้นต้น นักเรียนต้องการให้ปัญหาเหล่านั้นคลี่คลาย 
ไปอย่างไร 

-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
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นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มสืบค้นปัญหาสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
 

ปัญหาสิทธิมนุษยชนที่สมาชิกแต่ละคนน าเสนอได้แก่ 
 

 
ชื่อสมาชิก 

 
ปัญหา 

คะแนนโหวต  
(1 คน:1 คะแนนโหวต) 

  

 

 

   

   

  

 

 

  

 

 

สรุป  

 

 

 

สาเหตุของปัญหาสิทธิมนุษยชนดังกล่าวคือ  
-----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
------------------ 

1) ในปัจจุบันสภาพปัญหาสิทธิมนุษยชนดังกล่าวมีสถานการณ์อย่างไร  
 

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
------------------ 
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
------------------ 

2)  
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ให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่ม คิดค้นและน าเสนอแบบแผน วิธีการแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชนตาม 
แนวทางของตนเองลงบนกระดาษ Stick Note และน ามาติดภายในกรอบด้านล่าง  

พร้อมทั้งน าเสนอให้กับสมาชิกในกลุ่มได้รับทราบ 
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สมาชิกในกลุ่มร่วมกันส ารวจและวิพากษ์ความสมบูรณ์ของแบบแผนวิธีการแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชน 
            ที่สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนได้น าเสนอมา 
แบบแผนวิธีการแก้ปัญหาของสมาชิกคนที่ 1      แบบแผนวิธีการแก้ปัญหาของสมาชิกคนที่ 2 
จุดแข็ง.....................................................  จุดแข็ง...................................................... 
...............................................................  ................................................................. 
...............................................................  ................................................................. 
จุดอ่อน....................................................  จุดอ่อน...................................................... 
...............................................................  ................................................................. 
...............................................................  ................................................................. 
มีความครอบคลุม......................................  มีความครอบคลุม....................................... 
มีความเป็นไปได้........................................  มีความเป็นไปได้......................................... 
 
 
แบบแผนวิธีการแก้ปัญหาของสมาชิกคนที่ 3      แบบแผนวิธีการแก้ปัญหาของสมาชิกคนที่ 4 
จุดแข็ง.....................................................  จุดแข็ง....................................................... 
...............................................................  ................................................................. 
...............................................................  ................................................................. 
จุดอ่อน....................................................  จุดอ่อน...................................................... 
...............................................................  ................................................................. 
...............................................................  ................................................................. 
มีความครอบคลุม......................................  มีความครอบคลุม........................................ 
มีความเป็นไปได้........................................  มีความเป็นไปได้..........................................  
      

แบบแผนวิธีการแก้ปัญหาของสมาชิกคนที่ 5 
จุดแข็ง..................................................... 
จุดอ่อน.................................................... 
มีความครอบคลุม....................................... 
มีความเป็นไปได้......................................... 
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นักเรียนในกลุ่มท ำกำรลงประชำมติเลือกแบบแผนวิธีกำรแก้ปัญหำสิทธิมนุษยชนท่ีสมำชิกแต่ละคนในกลุม่เสนอ 

โดยจะต้องเลือกด้วยควำมเป็นกลำง และเป็นวิธีกำรแก้ไขปัญหำสิทธิมนุษยชนท่ีดีที่สุด 
แบบแผน
วิธีการ
แก้ปัญหา 

1 
(......................) 

2 
(......................) 

3 
(......................) 

4 
(......................) 

5 
(......................) 

คะแนนโหวต      
สรุปคะแนน

โหวต 
     

สมำชิกในกลุ่มร่วมกันอภิปรำยวิธีกำรแก้ปัญหำสิทธิมนุษยชนนั้นให้มีควำมครอบคลุม เหมำะสม 
กับปัญหำสิทธิมนุษยชนท่ีต้องกำรจะแก้ไขมำกขึ้น 

ปัญหา.......................................... 
แบบแผนวิธีการแก้ปัญหา ดังนี้ 
------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม 
สมาชิกคนที่ 1............................... 

o เห็นพ้อง เพราะมีจุดแข็งคือ........................................................................................................................... 
o ไม่เห็นพ้อง เพราะมีจุดอ่อนคือ...................................................................................................................... 

สมาชิกคนที่ 2............................... 
o เห็นพ้อง เพราะมีจุดแข็งคือ........................................................................................................................... 
o ไม่เห็นพ้อง เพราะมีจุดอ่อนคือ...................................................................................................................... 

สมาชิกคนที่ 3............................... 
o เห็นพ้อง เพราะมีจุดแข็งคือ........................................................................................................................... 
o ไม่เห็นพ้อง เพราะมีจุดอ่อนคือ...................................................................................................................... 

สมาชิกคนที่ 4............................... 
o เห็นพ้อง เพราะมีจุดแข็งคือ........................................................................................................................... 

 

o ไม่เห็นพ้อง เพราะมีจุดอ่อนคือ
...................................................................................................................... 

สมาชิกคนท่ี 5................................. 
o เห็นพ้อง เพราะมีจุดแข็งคือ

........................................................................................................................... 
o ไม่เห็นพ้อง เพราะมีจุดอ่อนคือ

...................................................................................................................... 
สรุป 
เห็นพ้อง.........คน เพราะมีจุดแข็งคือ 
............................................................................................................................................... 
ไม่เห็นพ้อง.........คน เพราะมีจุดแข็งคือ
...................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
............ 
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ให้นักเรียนในกลุ่มร่วมกันระดมสมองในการวางแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาโดย

ละเอียด ทุกขั้นตอน พร้อมระบุการมีส่วนร่วมของตนในการแก้ไขปัญหา

ดังกล่าว (ในส่วนน้ีให้เขียนลงในกระดาษที่ครูแจกให้ โดยมีโครงร่างการดัง

ตัวอย่างด้านล่าง นักเรียนสามารถตกแต่งได้ตามความเหมาะสม) 

“พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ร่วมแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชน” 

การแก้ปัญหา...................................... 

แนวทางการแก้ปญัหา 

........................................................................................................................................ .... 

............................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ .... 

............................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ .... 

............................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ ....

............................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ .... 

............................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ .... 

........................................................................................................................................ .... 

............................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ .... 

............................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ .... 

........................................................................................................................................ .... 

เห็นพ้อง ไม่เห็นพ้อง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนบเอกสารประกอบ

กิจกรรมชุดนี้ด้วย  
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สรุปความคิดเห็นของผู้เยี่ยมชม 
เห็นพ้อง.........คน เพราะมีจุดแข็งคือ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
ไม่เห็นพ้อง.........คน เพราะมีจุดแข็งคือ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา.......................................... 
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------- 
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ภาคผนวก ค 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 

ตัวอย่างเครื่องมือวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 
 

1. ตัวอย่างเครื่องมือวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย  
     ด้านการเป็นพลเมืองท่ีมีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย (Knowleadgeable citizen) 

1.1 แบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้านการเป็น 
พลเมืองที่มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย (Knowleadgeable citizen) 

1.2 ผลการศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้านการ    
  เป็นพลเมืองที่มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย (Knowleadgeable citizen) 

 
2. ตัวอย่างเครื่องมือวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ด้านการ 

               พฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง (Citizenship Behaviors) 
2.1 แบบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ด้านการ  
     พฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง (Citizenship Behaviors) 
2.2 ผลการศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ด้านการ 
     พฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง (Citizenship Behaviors) 
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1.  ข้อใดต่อไปนี้อธิบายความหมายของ “รัฐ” 

ตามหลักรัฐศาสตร์ได้ถูกต้องที่สุด  
ก.  ประเทศท่ีมีรัฐบาลที่มาจากการ 
     เลือกตั้ง 
ข.  ประเทศที่มีอ านาจอธิปไตยเป็นของ   
     ตนเอง 
ค.  ประเทศท่ีมีอาณาเขตแน่นอน และ 
     เป็นปึกแผ่น 
ง.   ชุมชนทางการเมืองที่มีกฎหมาย 
     รัฐธรรมนูญเป็นของตนเอง 
จ.  ชุมชนทางการเมืองที่มีประชากร 
     ปฏิบัติตามสิทธิ หน้าที่ของตน 

2.   ประเทศท่ีมีรูปแบบการปกครองแบบ 
     สหพันธรัฐ มีลักษณะส าคัญตามข้อใด  

ก. มีการรวมอ านาจบริหารประเทศเข้าสู่   
ส่วนกลาง 

ข. มีประธานาธิบดีเป็นประมุขและมีอ านาจ 
เด็ดขาด 

ค. แบ่งเป็นรัฐย่อย ๆ แต่ละรัฐปกครอง
ตนเองในทุกด้าน 

ง. ประชากรมี ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและเชื้อชาติ 

   จ.  มีรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถ่ินแบ่ง   
       อ านาจการปกครองอย่างชัดเจน 

3.  ข้อใดต่อไปนี้คือฐานะของพระ 
    พระมหากษัตริย์ตามรูปแบบการปกครอง   
    ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
    ทรงเป็นประมุข  

  ก.  ทรงด ารงฐานะองค์อธิปัตย์แห่งรัฐ 
  ข.  ทรงด ารงต าแหน่งสูงสุดของกองทัพ 
  ค.  ทรงด ารงเป็นประมุขของศาสนา 
  ง.  ทรงด ารงต าแหน่งสูงสุดฝ่ายบริหาร 
  จ.  ทรงด ารงต าแหน่งสูงสุดของฝ่าย 
    ตุลาการ 

4.  “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่    
       20 ก าหนดคณะรัฐมนตรี เข้าเฝ้าถวายสัตย์    
       ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ก่อนท าหน้าที่ 
       เป็นฝ่ายบริหาร” ข้อความดังกล่าวแสดงให้ 
       เห็นถึงฐานะทางการเมืองการปกครองของ  

    พระมหากษัตริย์อย่างไร  
  ก.  ทรงใช้อ านาจบริหาร 
  ข.  ทรงใช้อ านาจตุลาการ 
  ค.  ทรงใช้อ านาจนิติบัญญัติ 
  ง.   ทรงด ารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพ  
       สักการะ 
  จ.  ทรงเป็นเอกลักษณ์ และศูนย์รวมแห่ง   

         ความสามัคคี 
 

โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”   อ าเภอแกลง   จังหวัดระยอง 
ตัวอย่างแบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 

ด้านที่ 1 การเป็นพลเมืองท่ีมีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย (Knowledgeable citizen)    
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 รายวิชาสังคมศึกษา    รหัสวิชา ส 31101  จ านวน 40 ข้อ 40 คะแนน 
มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวช้ีวัด 
ส 2.1 ม. 4/4  ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และเสนอแนวทางพัฒนา 
ส 2.2 ม. 4/3  วิเคราะห์ความส าคัญและความจ าเป็นที่ต้องธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
ส 2.2 ม. 4/4  เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
ส 2.2 ม. 4/1  วิเคราะห์ปญัหาการเมืองที่ส าคญัในประเทศจากแหลง่ข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข 
ค าสั่ง  ตอนที่ 1 ข้อสอบเป็นปรนัยแบบเลือกตอบ ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกที่สุดและท าเครื่องหมายกากบาท
ลงในกระดาษค าตอบท่ีก าหนดให ้ 
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5. เมื่อนายศาศวัตได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิก  

        วุฒิสภา ดังนั้นก่อนที่จะเข้าด ารงต าแหน่ง    
        เขาจะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินแก่องค์กรใด  

ก.   ประธานรัฐสภา 
ข. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ค. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 
ง. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
จ. คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตแห่งชาติ 
6.  ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
     พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข      
     พระมหากษัตริย์ทรงมีความเก่ียวข้องกับ 
     อ านาจอธิปไตยของประเทศตามข้อใด  

ก. ทรงใช้อ านาจอธิปไตยผ่านทาง
องคมนตรี 

ข. เป็นผู้ทรงใช้อ านาจทางอธิปไตยอย่าง
เต็มที่ 

ค. ทรงเป็นผู้แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีในการ
บริหารประเทศ 

ง. ทรงมีส่วนร่วมทางการปกครองอาศัย
ผ่านทางอ านาจอธิปไตย 

จ. ทรงใช้อ านาจอธิปไตยผ่านทางรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี และศาล 

7.  ข้อใดต่อไปนี้ ไม่มี บทบาทในการตรวจสอบ 
     อ านาจรัฐ  

ก.  วุฒิสภา 
ข.  ประชาชน 
ค.  นายกรัฐมนตรี 
ง.  สภาผู้แทนราษฎร 
จ.  คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
     การทุจริตแห่งชาติ 
 
 
 
 
 

8.  ข้อใด ไมใช่ อ านาจของประชาชนในการ    
ตรวจสอบอ านาจรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 20 
ก. เข้าชื่อถอดถอนกฎหมายเกณฑ์ทหาร 

 
ข.  เข้าชื่อถอดถอนนายกรัฐมนตรีที่ส่อว่า 
     ทุจริต 
ค.  เข้าชื่อถอดถอนอัยการสูงสุดที่ละเว้น   
     การปฏิบัติหน้าที่ 
ง.   เข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาผู้แทน 
     ราษฎรที่ร่ ารวยผิดปกติ 
ฉ. เข้าชื่อถอดถอนนักการเมืองท้องถิ่นที่มี

พฤติกรรมผิดกฎหมาย 
9.  ในการท างานกลุ่ม บุคคลใดมีพฤติกรรมที่   
     แสดงให้เห็นว่าได้รับอิทธิพลมาจาก     
     การเมืองการปกครองมากที่สุด  

ก. ชูใจ ยอมรับมติเสียงข้างมากในกลุ่ม 
เท่านั้น 

ข. โตมร เสนอความคิดเห็นทันทีเมื่อ 
เพ่ือนถาม 

ค. ยาหยี เป็นคนแบ่งหน้าที่ให้เพ่ือนทุก 
คนในกลุ่ม 

ง.   กิ่งแก้ว รับผิดชอบงานของตนที่ได้รับ 
     มอบหมาย 
จ. มาลี เสนอความคิดเห็นของตนเองได้   
     อย่างมเีหตุผล 
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10.   วิถีชีวิตของบุคคลใด ที่เก่ียวข้องกับ 

  ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี  
          พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ก. ขวาน เรียนจบ ป.6 และออกมาช่วย  
พ่อท าสวนผลไม้ 

ข. เก๋ ไม่เห็นด้วยกับระเบียบของโรงเรียน
จึงไม่ปฏิบัติตาม 

ค. บิ๊ก ลาออกจากพนักงานบริษัท และมา
เปิดร้านตัดผมของตัวเอง 

ง. วุฒิ ท าตามค าสั่งของนายจ้างทุกอย่าง 
จนเลื่อนขั้นเงินเดือนในปีนี้ 

จ. ฟลุค ขับรถยนต์ไปเรียนพิเศษเตรียม
สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4   

11.   การก าหนดให้ประชาชนชาวไทยมีสิทธิออก 
       เสียงประชามติเป็นการสนับสนุนด้านใด 

ก. การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ข. การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
ค. การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
ง. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชน 
จ. การกระจายอ านาจให้ประชาชน

ปกครองตนเอง 
  12.  หากพบเห็นนักการเมืองที่มีพฤติกรรมส่อไป   
        ในทางทุจริต ขาดคุณธรรม จริยธรรมของผู้   
        ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ต้องแจ้งไปยัง 
        หน่วยงานใด 

ก. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ข. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ค. คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  

การทุจริตแห่งชาติ 
ง.   คณะกรรมการตรวจสอบการกระท าที่ 

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ 
จ. คณะกรรมการผู้ตรวจการแผ่นดินว่า

ด้วยการกระท าของนักการเมือง 
 
 

13.  ในการมีส่วนร่วมต่อการแก้ไขสถานการณ์ 
      ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับ   
      รฐับาล การกระท าของบุคคลใดเหมาะสม  
      ที่สุด 

ก. ด.ช.กรรณ เข้าร่วมโครงการลูกเสือ 
อาสา กกต. 

ข. ด.ช.หมาก ล่ารายชื่อเพ่ือนเพ่ือยื่นถอด
ถอนรัฐบาล 

ค. ด.ญ.คิม ช่วยคุณพ่อหาเสียงเพ่ือให้ได้
เป็นสมาชิกวุฒิสภา 

ง. ด.ญ.ญาญ่า เข้าร่วมชุมนุมเพ่ือร่วม
เรียกร้องให้รัฐบาลรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน 

 
จ. ด.ช.ไจแอ้น เลี้ยงขนมเพ่ือนเป็นประจ า 

เพราะพ่อของตนจะสมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจะได้เป็น
ตัวแทนประชาชน 

  14.  

   จากผลการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ     
   ฉบับที่ 20 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559      
   พบว่า มีประชาชนไม่ไปใช้สิทธิจ านวนมาก   
   ตามท่ีปรากฏตามข้อมูลข้างต้น  
   จากเหตุเหตุการณ์นี้หากในอนาคตมีการ    
   ก าหนดให้มีการเลือกตั้ง  ด.ญ.ส้ม ซึ่งเป็น    
   ลูกเสืออาสา กกต. ควรปฏิบัติตามแนวทาง 
   ข้อใดเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนให้ความ 
   ร่วมมือในการใช้สิทธิ ของตน 



 
 
 

159 
  

ก. เชิญชวนคนในครอบครัวให้ไปใช้สิทธิให้
ครบทุกคน 

ข.  เขียนข้อความเชิญชวนให้ประชาชนใน
พ้ืนทีท่ราบว่ามีการเลือกตั้ง 

ค.  จัดท าแบบส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนว่าจะไปใช้สิทธิหรือไม่ 

ง.  รวมกลุ่มลูกเพ่ือนเพ่ือเดินรณรงค์ให้
ความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของการใช้
สิทธิเลือกตั้ง 

จ.   ไม่สามารถด าเนินการใดใดได้เนื่องจาก 
      นักเรียนยังไม่มีสิทธิในการลงคะแนน    
      เลือกตั้ง 

  15.  ข้อใดอธิบายความหมายของสิทธิมนุษยชน  
      ได้ชัดเจนที่สุด  

ก.   สิทธิในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง 
  ของมนุษย์ทุกคน 

ข.   สิทธิที่ทุกคน พึงมี พึงได้ ซึ่งสามารถ  
  กระท าได้โดยอิสระปราศจากข้อจ ากัด 

  ค.  สิทธิในการด าเนินชีวิตอยู่และพัฒนา 
      ความสามารถของตนเองตามแนวทางที่    
      ชอบธรรม 
  ง.  สิทธิที่จะได้รับการบริการจากรัฐ สังคม 
      และหน่วยงานต่างๆ ตามสมควรแก่   
      อัตภาพของตน 
  จ.  สิทธิที่ทุกคนมีอยู่ในฐานะเป็นมนุษย์     
      เป็นสิทธิ์ทั้งในการด ารงอยู่ส่วนบุคคล    
      และอยู่ร่วมกันในสังคม 

16.  การด าเนินการของรัฐต่อพลเมืองในข้อใดที่ 
      ไมข่ัดต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ 
      มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  

ก. การออกค าสั่งให้มีการถอนสัญชาติ 
ข. การยึดทรัพย์สินโดยอาศัยค าสั่งศาล 
ค. การไม่ให้ที่อยู่อาศัยเนื่องจากการลี้ภัย 
ง.   การออกค าสั่งเนรเทศออกนอก

ประเทศ 

จ. การออกค าสั่งห้ามเดินทางกลับ
ประเทศ 

17.  พฤติกรรมของบุคคลใดต่อไปนี้ มีส่วนท าให้  
      ปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัวและ 
      การละเมิดสิทธิเด็กยังไม่หมดไปจาก   
      ประเทศไทย 

ก. เอพบเห็นผู้ปกครองลงโทษลูกด้วย 
ความรุนแรงจึงเข้าไปตักเตือน  

ข. ซีพบว่ามีการน าเด็กมาขายพวงมาลัย
จึงรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงา
มาตรวจสอบ 

ค. บีพบเห็นสามีและภรรยาก าลังทะเลาะ
กันอย่าง รุนแรงจึงรีบเดินหลบไปอีก
ทางเพราะเป็นเรื่องภายในครอบครัว 

ง. เอฟ ช่วยเผยแพร่ข้อความรณรงค์ยุติ
การใช้ความรุนแรงในครอบครัว 

จ. ไอ แชร์ข่าวสารเกี่ยวกับการท าร้าย
ร่างกายเด็กผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อร่วม
เรียกร้องให้องค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามา
ดูแล 

18.  น.ส. มะนาวทราบว่าเพ่ือนสนิทของตน ถูก 
      ลุงซึ่งเป็นคนในครอบครัวที่จะล่วงละเมิด   
      ทางเพศอยู่หลายครั้ง น.ส.มะนาว ควรมีวิธี 
      จัดการกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไร  

ก. แจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจ และมูลนิธิปวีณา 
ให้เข้ามาช่วยเหลือ 

ข. แนะน าให้เพ่ือนสนิทหนีออกจากบ้าน
และให้มาพักกับตนเอง 

ค. เล่าให้เพื่อนคนอ่ืนๆ ฟัง เพ่ือช่วยกัน
ปลอบใจเพื่อนคนดังกล่าว 

ง.   เล่าให้ผู้ปกครองฟังและให้ช่วยตักเตือน
คนในครอบครัวของเพ่ือนสนิท 

จ. ท าเป็นไม่รู้ไม่ชี้ เพราะคนกระท าคือลุง 
ซึ่งเป็นคนในครอบครัวของเพ่ือนสนิท 
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19.  หากเพ่ือนบ้านของ นายทุเรียน มี 
      พฤติกรรมชอบทะเลาะและมีการท าร้าย 
      ร่างกายกันอยู่เป็นประจ า นายทุเรียนควรมี 
      วิธีการด าเนินการอย่างไร จึงจะถูกต้องและ  
      เหมาะสมที่สุด  

ก. เข้าไปห้ามปราบ และตักเตือนเสมอ 
ข. ไม่สนใจ ต่างคนต่างอยู่ เพราะเป็นเรื่อง 

ภายในครอบครัว 
ค. ถ่ายคลิปวีโอเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียล

เพ่ือให้ผู้อื่นรับทราบ 
ง.   แจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจให้เข้ามายุติ 

เหตุการณด์ังกล่าวทุกครั้ง 
  จ.   แจ้งหน่วยงาน หรือองค์กรเกี่ยวกับ      
       การยุติความรุนแรงภายในครอบครัว 
       ให้มาด าเนินงานช่วยเหลือและเยียวยา 

 
 
 
 
 
 
 
 

20.  การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและ 
      สตรีให้ได้ผลอย่างยั่งยืน ควรให้ความส าคัญ    
      กับแนวการแก้ไขปัญหาข้อใดมากที่สุด  

ก. แก้ไขบทลงโทษให้มีความรุนแรงมาก 
ขึ้น 

ข. จัดกิจกรรมให้ประชาชนเข้าร่วมเพ่ือรับ 
ความรู้มากยิ่งขึ้น 

       ค. พัฒนาเจ้าหน้าที่องค์กรปกป้องสิทธิ 
           มนุษยชนให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

ค. ส่งเสริม และเสริมสร้างสถาบัน
ครอบครัวให้มีความเข็มแข็งมากยิ่งข้ึน 

  จ. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดความ 
      รุนแรงภายในครอบครัวเพ่ือเผยแพร่    
      ทางสื่อต่างๆ ให้มากยิ่งข้ึน 
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ตารางที่ 13  คะแนนแบบทดสอบวัดคุณลักษณะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ด้านที่ 1 
การเป็นพลเมืองที่มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับช่วงวัย  (Knowledgeable citizen) 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยอิงกระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
 

ล าดับ 
เลข

ประจ าตัว 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

ล าดับ 
เลข

ประจ าตัว 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 25863 23 30 16 25948 16 28 
2 25865 29 34 17 25972 13 25 
3 25870 22 34 18 25973 13 25 
4 25909 11 22 19 25974 10 26 
5 25921 21 23 20 25980 13 28 
6 25959 11 18 21 25990 19 29 
7 25962 12 22 22 25992 14 28 
8 26016 25 32 23 25997 20 32 
9 26018 20 25 24 26001 12 28 
10 26057 14 17 25 26038 14 24 
11 26050 11 29 26 26041 17 28 
12 25880 21 26 27 26099 14 26 
13 25890 20 28 28 26195 17 25 
14 25892 23 30 29 28264 21 26 
15 25939 11 29 30 28267 19 30 

ก่อนเรียน = 17.03 S.D. = 5.156 
หลังเรียน = 26.67 S.D. = 4.420 

 
ตารางที่ 14 ผลศึกษาพัฒนาการคุณลักษณะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้านที่ 1 การเป็นพลเมืองที่ 

    มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยตามช่วงวัย (Knowledgeable citizen)  ก่อนเรียนและ 
    หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยอิงกระบวนการ 
    แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 

X

X

กลุ่ม
ทดลอง 

จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ต่ าสุด 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนนเฉลี่ย 
( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
T p 

ก่อนเรียน 30 40 9 29 17.03 5.156 -10.341 .000 
หลังเรียน 30 40 17 34 26.67 4.420 
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ตัวอย่างแบบวัดคุณลักษณะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 

ด้านพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง เป็นแบบทดสอบอัตนัยเชิงสถานการณ์ 
 
 

 
            ค าชี้แจงในการท าแบบทดสอบ 
 
 1. แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบวัดคุณลักษณะตามวิถีประชาธิปไตย โดยมีรูปแบบเป็น
ข้อสอบอัตนัยเชิงสถานการณ์ จ านวน 1 ข้อ  
 2.  ให้นักเรียนแทนตนเองเป็นบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์นั้น 
 3.  ค าตอบที่นักเรียนเขียนบรรยายมาตามสถานการณ์ที่ก าหนดให้ ไม่ใช่ค าตอบที่บ่งบอกถึง
พฤติกรรมที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง และไม่มีผลต่อการเรียนของนักเรียน จึงขอให้นักเรียนเขียนบรรยาย
ให้ตรงกับพฤติกรรมของตนเองตามความเป็นจริง 

4. หากนักเรียนไม่เข้าใจวิธีท าหรือข้อความใดๆ ที่ปรากฏในแบบทดสอบ ให้นักเรียนถามครู
ได้ก่อนลงมือท า 
 

 

 

 

ชื่อ......................................................................ชั้น............เลขที่.......... 
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สถานการณ์ที่ 3  
บ่อขยะใกล้ชุมชน 

 

 
บ่อขยะใกล้ชุมชนในวันที่กลายเป็นภัยใกล้ตัว : พนอ ชมภูศรีรายงาน 
               ปัญหาขยะถือเป็นปัญหาใหญ่ของชุมชนเมือง ทั้งเรื่องการจัดเก็บขยะออกจากชุมชน การ
หาสถานที่เก็บขยะ การก าจัดขยะ และบางครั้งเมื่อเกิดเพลิงไหม้บ่อขยะ ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง 
               เช่นกรณีที่เกิดเพลิงไหม้บ่อขยะขนาดใหญ่ในหลายๆ พ้ืนที่เช่น บ่อขยะราชาเทวะ และ
ล่าสุดได้เกิดข้ึนอีกในพ้ืนที่ ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี โดยหลังเกิดเหตุทีมข่าวได้ลงพื้นที่ 
ชุมชนใกล้เคียงเพื่อตรวจสอบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน รวมทั้งสอบถามถึงเรื่องการบริหาร 
จัดการขยะในพ้ืนที่ 
               จากการลงพ้ืนที่ ชาวบ้านให้ข้อมูลว่า ขยะที่มีอยู่เป็นจ านวนมากนั้น เกิดจากการบริหาร
จัดการที่ล้มเหลวของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งเรื่องจากเก็บขยะออกจากชุมชนและการขนย้ายขยะออกไปก าจัด
ที่อ่ืน จนเป็นเหตุให้มีขยะตกค้างอยู่เป็นจ านวนมากมายมหาศาล 
               นางน้อย เอมเสริม อายุ 67 ปี ชาวบ้านในชุมชนแต้เจริญ 1 ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ห่างจากบ่อ
ขยะของเทศบาลเมืองลาดสวายเพียงประมาณ 500 เมตร กล่าวว่า ตนเองนั้นอยู่อาศัยที่ชุมชนนี้มา
นานนับสิบปีแล้ว และบ่อขยะแห่งนี้ก็ตามมาทีหลัง เมื่อก่อนนั้นขยะจะมีไม่มาก เพราะมีการขนถ่าย
ออกไปตลอดเวลา ซึ่งก็ไม่ได้รับผลกระทบมากเท่าใด แต่มาในระยะหลังกลับมีขยะเพ่ิมมากขึ้น
ตลอดเวลา จนทุกวันนี้กองเหมือนภูเขาขนาดใหญ่ 
               "ผลกระทบคือเรื่องกลิ่นเน่าเหม็น และมีแมลงวันจ านวนมาก ชาวชุมชนเคยร้องเรียนให้
แก้ไขหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่เคยมีอะไรดีขึ้นเลย และยังมาถูกไฟไหม้ซ้ าอีก ท าให้ได้รับความเดือดร้อน
มากทั้งกลิ่นและควันไฟ จึงอยากให้ขนย้ายขยะทั้งหมดออกไปจะดีที่สุด" นางน้อย กล่าว 
               นางน้อย บอกต่อว่า ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ขยะ ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน แต่
เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาก็ให้แค่เพียงยาอมแก้ไอ และผ้าปิดจมูก แถมยังบอกว่าถ้าอยู่ไม่ได้ก็ให้ออกไปอยู่ที่
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อ่ืนก่อน ตนเองจึงบอกไปว่าไม่ไปไหนหรอก ก็บ้านเราอยู่ตรงนี้จะให้ไปไหนละ จะตายก็ขอตายที่บ้าน
เรานี่แหละ 
               ขณะที่นางวิภาวรรณ อรรถโสภา ชาวบ้าน ต.ลาดสวาย บอกในท านองเดียวกันว่า ก่อน
หน้านี้การด าเนินการจัดเก็บขยะตามชุมชนต่างๆ ของเทศบาลเมืองลาดสวาย นั้น จะมีเจ้าหน้าที่มา
เก็บบ่อยๆ ประมาณอาทิตย์ละ 1 ครั้ง หรือ 2 ครั้ง แต่ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่มาเก็บนานๆ ครั้ง บางทีเดือน
หนึ่งมาเก็บเพียง 1 ครั้ง หรือ 2 ครั้ง ท าให้มีขยะตกค้าง ซึ่งชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบในเรื่องกลิ่น และ
กลัวเรื่องเชื้อโรค ก็อยากฝากให้ทางเทศบาลเข้ามาด าเนินการเก็บขยะให้เหมือนเดิมก็จะดีมาก 
               นายจิรชาติ ชายวงศ์ ชาวบ้าน ต.ลาดสวาย ชาวบ้านอีกราย เชื่อว่า ปัญหาเรื่องขยะนั้นมี
อยู่ 2 ประเด็น  ประเด็นแรกคือ ปัญหาขยะที่ปล่อยให้ตกค้างอยู่ตามชุมชน ตามหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งมีอยู่
เป็นจ านวนมาก และประเด็นที่ 2 คือ เมื่อจัดเก็บมาแล้วก็มาวางกองไว้หลังที่ท าการเทศบาล และด้วย
การบริหารจัดการแบบนี้จึงท าให้จ านวนหรือปริมาณขยะเพ่ิมขึ้นทุกวันๆ สร้างผลกระทบทั้งในด้าน
สิ่งแวดล้อมและชีวิตของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง 
               "เท่าที่ทราบมานั้นปัญหาใหญ่คือการบริหารจัดการของเทศบาลเอง เพราะมีการจ้าง
บริษัทเอกชนเข้ามาด าเนินการขนย้ายและจ่ายเงินไปแล้วจ านวนหลายสิบล้านบาท แต่ขยะก็ยังกองอยู่
เหมือนเดิม ซึ่งตรงนี้ประชาชนเขาสงสัย อย่างไรก็ตามคุณจะบริหารจัดการอย่างไรนั้นชาวบ้านไม่
สนใจ สนใจเพียงว่าขยะต้องหมดไป" นายจิรชาติ กล่าว 
               ชาวบ้านเจ้าของที่นาข้างบ่อขยะที่ได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกัน คือนายสมศักดิ์ เฉย
สวัสดิ์ อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 41/2 หมู่ 5 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี บอกว่า ได้รับความ
เดือดร้อนจากน้ าของขยะที่ไหลเข้านาข้าว ท าให้ข้าวได้ผลผลิตไม่ดี พอเริ่มท านาจะมีคราบขาวๆ 
คล้ายผลึกเกลือ อีกท้ังขยะส่งกลิ่นเหม็นเมื่อทิศทางลมพัดไปทางบ้านของเขา ทางเทศบาลลาดสวายไม่
เคยส่งคนมาดูแลเรื่องนี้เลย 
               "พอมีข่าวออกไปเมื่อเช้านี้เพ่ิงเอาหน้ากากกันกลิ่นและควันมาแจกชาวบ้าน เคยท าเรื่อง
ร้องเรียนและแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจเกี่ยวกับความเดือดร้อนที่ได้รับแต่เรื่องก็เงียบหายไป จึง
วอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาให้บ้าง แต่จริงๆ อยากให้เทศบาลหาพ้ืนที่ทิ้งขยะใหม่
ไม่ให้เดือดร้อนชาวบ้านในละแวกนี้" นายสมศักดิ์ กล่าว  
               เกี่ยวกับการแก้ปัญหา ดร.เฉลิมพล ผาสุก นายกเทศมนตรีเมืองลาดสวาย กล่าวว่า เรื่อง
ขยะนั้นมีมานานตั้งแต่ยังไม่เข้ามาด ารงต าแหน่ง ขยะมีเพ่ิมมากขึ้นหลังจากน้ าท่วมใหญ่ครั้งที่ผ่านมา 
อีกท้ังในพ้ืนที่เมืองลาดสวายก็มีชุมชนขนาดใหญ่จ านวนมาก มีปริมาณขยะประมาณวันละ 60-80 ตัน 
ซึ่งถือว่าเยอะมาก และเทศบาลเองก็ไม่มีโรงานก าจัดขยะเพราะติดขัดเรื่องเงินงบประมาณ ดังนั้นเมื่อ
เจ้าหน้าที่ออกไปเก็บขยะในชุมชนต่างๆ ก็ต้องน ามาพักไว้ก่อนแล้วค่อยๆ ด าเนินการขนย้ายออกไป
ก าจัดยังสถานที่อ่ืนด้วยการว่าจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาด าเนินการ แต่เพราะปริมาณขยะมีจ านวนมาก
ในแต่ละวันจึงท าให้ยังคงมีขยะตกค้างอยู่ซึ่งเราก็เร่งรัดให้รีบด าเนินการอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ปล่อยปละ
ละเลยแต่อย่างใด 
               "ส่วนที่มีการกล่าวอ้างว่า ผมเองนั้นด าเนินการว่าจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาด าเนินการขน
ย้ายขยะอย่างไม่ถูกต้องนั้น ขอเรียนว่าไม่เป็นความจริง เพราะเราได้ด าเนินการตามระเบียบกฎหมาย 
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โดยเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเรื่องพัสดุ ไม่อย่างนั้นคงไม่มีการเสนอมายังผู้บริหาร ขอยืนยันว่าเราท า
ตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด” ดร.เฉลิมพล กล่าว 
               สุดท้ายปัญหาขยะยังคงเป็นปัญหาใหญ่ ที่ทุกภาคส่วนจะต้องระดมสรรพก าลังเข้ามา
ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและรวดเร็ว ถ้ายังคงปล่อยให้ท้องถิ่นท าหน้าที่บริหารจัดการกันเอง
ตามยถากรรม เชื่อว่าปัญหาจะยังมีอยู่ต่อไป และจะเพ่ิมความรุนแรงขึ้น..! 
ที่มา:  คมชัดลึก. (2560). บ่อขยะใกล้ชุมชน[online].  
แหล่งที่มา http://www.komchadluek.net/news/local/183792  
 สถานการณ์ข้างต้น เกี่ยวข้องกับเรื่องใด 
.................................................................................................. .............................................................. 
 นักเรียนคิดว่ากรณีดังกล่าวส่งผลดีต่อผู้ใด อย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
 นักเรียนคิดว่ากรณีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใด อย่างไรบ้าง 
.............................................................................................................................................. ................. 
................................................................................................................. ............................................... 
 หากนักเรียนเป็นสมาชิกในชุมชน นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อสถานการณ์ข้างต้น และมีแนว

ในการปฏิบัติตนที่สะท้อนถึงความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยอย่างไร จงอภิปรายและ
ยกตัวอย่างประกอบ 
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ตัวอย่างแบบวัดคุณลักษณะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย  
ด้านพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง เป็นแบบทดสอบอัตนัยเชิงสถานการณ์  

 
 
            ค าชี้แจงในการท าแบบทดสอบ 
 
 1.  แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบวัดคุณลักษณะตามวิถีประชาธิปไตย โดยมีรูปแบบเป็น
ข้อสอบอัตนัยเชิงสถานการณ์ จ านวน 1 ข้อ 
 2.  ให้นักเรียนแทนตนเองเป็นบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์นั้น 
 3.  ค าตอบที่นักเรียนเขียนบรรยายมาตามสถานการณ์ที่ก าหนดให้ ไม่ใช่ค าตอบที่บ่งบอกถึง
พฤติกรรมที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง และไม่มีผลต่อการเรียนของนักเรียน จึงขอให้นักเรียนเขียนบรรยาย
ให้ตรงกับพฤติกรรมของตนเองตามความเป็นจริง 

4. หากนักเรียนไม่เข้าใจวิธีท าหรือข้อความใดๆ ที่ปรากฏในแบบทดสอบ ให้นักเรียนถามครู
ได้ก่อนลงมือท า 
 

 

 

ชื่อ......................................................................ชั้น............เลขที่.......... 
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สถานการณ์ที่ 4 
   ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

 

 ตะลึง!! โจ๋สาวแม่ลูกอ่อนเต็มคลองเตย 
โจ๋สาวแม่ลูกอ่อนเต็มคลองเตย ตกงานไม่มีเงินซื้อนม อุ้มลูกซบแก๊งยาบ้า รพ.กล้วยน้ าไท เผย

ตัวเลขแม่วัยโจ๋ฝากท้องพุ่งกระฉูด 4 ปี 700 ราย สูติแพทย์ผวาเจอแม่ติดยาบ้าในห้องคลอด จนท.
มูลนิธิดวงประทีประบุเด็กคลองเตย 2 พันคนเข้าวงจรยาเสพติดแล้ว 

ปัญหาเด็กในชุมชนแออัดยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง ล่าสุดผู้สื่อข่าว "คม ชัด ลึก" รายงานว่า ขณะนี้
กลุ่มเด็กสาวแรกรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ในชุมชนแออัดกลายเป็นแม่ลูกอ่อนจ านวนมาก โดยเฉพาะที่
ชุมชนแออัดคลองเตยตลอด 4 ปีที่ผ่านมา พบแม่วัยโจ๋คลอดลูกแล้วเกือบ 700 ราย โดยเด็กสาวกลุ่มนี้
ต้องตั้งครรภ์และเลี้ยงทารกอย่างล าบากตามล าพัง นอกจากนี้ ยังเสี่ยงต่อการเข้าสู่วงจรยาเสพติด 
เพ่ือหาเงินมาซื้อนมให้ลูก 

น.ส.แวว (นามสมมติ) วัยรุ่นสาวในชุมชนแออัดคลองเตย เป็นคนหนึ่งที่ตั้งท้องลูกคนแรกเมื่อ
อายุได้เพียง 16 ปี มาวันนี้เธออายุ 18 ปี และก าลังตั้งท้องลูกคนที่สามได้ 6 เดือน ส่วนลูกชายคนแรก
อายุล่วงเข้า 3 ขวบแล้ว และคนที่สองอายุได้ขวบครึ่ง แววบอกว่า สามีวัยเดียวกันตกงานมา 5 เดือน
แล้ว จึงไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกิน ต้องขอยืมจากเพ่ือนบ้านครั้งละ 50 บาท ซื้อนมซื้อข้าวให้ลูกทั้งสอง
กิน 

ทุกวันแววต้องตื่นตั้งแต่ 7 โมงเช้า เพ่ือไปส่งลูกคนเล็กที่มูลนิธิเด็กอ่อนในชุมชนแออัดช่วย
เลี้ยง ที่นั่นมีทั้งนมและข้าวเช้ากับข้าวเย็นให้กิน โดยเสียค่าใช้จ่ายเพียงวันละ 20 บาท หลังจากนั้นก็
จะรีบกลับบ้านเพ่ือพาลูกชายคนโตไปหาข้าวกินเป็นมื้อเช้า ก่อนจะพาไปส่งโรงเรียนเด็กอ่อนอีกแห่ง 
ซึ่งก็มีข้าวกลางวันและขนมให้กิน ตกเย็นแววจะไปรับลูกทั้งสองคนกลับบ้าน แล้วก็ออกไปหาหยิบยืม
เงินจากคนละแวกบ้านมาซื้อกับข้าวมื้อเย็นให้คนในครอบครัว 

"ชีวิตล าบากแค่ไหนไม่มีใครเข้าใจหรอก พอตั้งท้องไม่มีใครอยากรับท างาน ส่วนแฟนก็ตกงาน
ตั้งแต่ต้นปี ไม่มีรายได้ แต่ก่อนยังขับรถรับส่งเอกสารได้วันละหลายร้อยบาท ตอนนี้คอยไปยืมเงินญาติ
มาซื้อนมให้ลูก เคยได้ข่าวว่ามีการแจกนมในสลัม ก็ไม่รู้ว่าแจกที่ไหน แล้วก็ไม่กล้าไปขอนมเขาด้วย 
รู้สึกอายที่อายุยังน้อยแต่มีลูก 2 คนแล้ว กลุ้มใจอยู่ว่าเมื่อลูกในท้องอีกคนคลอดออกมา ชีวิตทั้งหมด
จะเป็นยังไง ไม่รู้เลี้ยงไหวหรือเปล่า" แวว กล่าว 

ภายในห้องพักคับแคบที่ซ่อนตัวอยู่กลางซอยแห่งหนึ่งในชุมชนแออัดคลองเตย เป็นที่อยู่ของ
ครอบครัวแววกับน้องสาวอีก 2 คน และญาติๆ รวม 12 ชีวิต แม่ของแววเองก็ตั้งท้องเมื่ออายุยังน้อย 
เพียง 14-15 ปี ก็ตั้งท้องแวว ขณะท างานในโรงงานมีรายได้ไม่ถึงวันละ 100 บาท เมื่อแววอายุได้ 14 
ปี ก็เริ่มมีแฟน อีก 2 ปีต่อมาทั้งคู่พลาด แววลืมกินยาคุมก าเนิด จึงตั้งท้องได้ 2 เดือน หญิงสาวบอกว่า
ตอนนั้นอยากท าแท้งมาก จึงให้เพ่ือนพาไปคลินิกท าแท้ง แต่ไม่กล้าประกอบกับไม่มีเงินค่าท าแท้ ง 
3,400 บาท จึงตัดสินใจเก็บลูกไว้ 

เป็นเพราะตั้งท้องท าให้แววเรียนจบแค่ ม.3 แต่ถึงจะท้องแก่อายุครรภ์ได้ 7 เดือนแล้ว แววก็
ยังคงออกเที่ยวกลางคืนกับแฟนหนุ่ม และเริ่มมีปากเสียงทะเลาะกันบ่อยขึ้น พอลูกคนแรกคลอด
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ออกมาแม่กับตาก็มาช่วยเลี้ยง ส่วนเธอออกไปหางานท าในโรงงานแห่งหนึ่ง ได้เงินเดือนเพียง 2,000 
บาท 

"พอลูกคนแรกอายุได้ขวบกว่า หนูกับแฟนก็พลาดอีก ตั้งท้องลูกคนที่สอง ต้องหยุดไปโรงงาน
อยู่กับบ้าน ตอนคลอดลูกคนที่สองก็บอกหมอท าหมันเลย แต่ไม่มีคนเซ็นยินยอม เพราะเรายังเป็นเด็ก 
ก็เลยมาพลาดมีลูกคนที่สามอีก ครั้งนี้ตั้งใจแน่นอนว่า ยังไงก็ต้องท าหมันให้ได้ เพราะชีวิตล าบาก
เหลือเกิน ตกงานมาหลายปีแล้ว" แวว กล่าว 

นอกจากแววแล้ว ผู้สื่อข่าวยังพบว่าในชุมชนแออัดคลองเตยยังมีเด็กสาวอีกหลายคนที่มีลูก
อ่อนหรือก าลังตั้งครรภ์ เหมือนกับ น.ส.มันนี่ (นามสมมติ) อายุแค่ 17 ปี แต่อุ้มท้อง 7 เดือน เธอเป็น
หญิงสาวหน้าตาดีย้ายมาอยู่ที่คลองเตยตั้งแต่อายุ 10 ขวบ อยากเรียนต่อ ม.4 แต่มาตั้งท้องกับแฟน
หนุ่มเสียก่อน จึงไม่มีโอกาสได้เรียนต่ออย่างที่ตั้งใจไว้ 

มันนี่ มีแฟนมาตั้งแต่อายุ 15 ปี มีแฟนมาแล้ว 4 คน ไม่เคยกินยาคุมก าเนิด และไม่ได้คาดหวัง
มาก่อนว่าจะมีลูก แต่เมื่อตั้งท้องก็ปล่อยเลยตามเลย และเนื่องจากเคยเลี้ยงหลานหลายคนเธอจึงไม่
อยากท าแท้ง แต่อีกเหตุผลหนึ่งที่ดูจะมีน้ าหนักกว่าก็คือ มันนี่ต้องการผูกมัดแฟนคนนี้ 

"พอพ่อแม่รู้ว่าท้องก็ไม่ได้ว่าอะไร ให้ไปตรวจครรภ์ตามที่หมอนัด สงสัยอะไรก็ถามเพ่ือนๆ 
เพราะหลายคนมีลูกกันแล้ว อยากเลี้ยงลูกเอง พอลูกคลอดแล้วจะกลับไปเรียนหนังสือต่อ หรือไม่ก็หา
งานท า รู้สึกเหมือนกันว่าตัวเองยังเป็นเด็ก มีลูกเร็วเกินไป ส่วนเรื่องอนาคตของลูกยังไม่คิด ไม่รู้จะท า
ยังไง ก็อยากเลี้ยงดูเขาให้ดีที่สุด" มันนี่ กล่าว 

 หญิงสาววัย 17 ปีผู้นี้ก็เหมือนกับเพ่ือนวัยเดียวกันคนอ่ืนๆ ที่แฟนหนุ่มมีอาชีพไม่มั่นคง จึง
รู้สึกกลัดกลุ้มที่ต้องหาเงินเตรียมไว้ส าหรับค่าคลอดและเลี้ยงทารกที่ก าลังจะเกิดมา เนื่องจากแฟน
หนุ่มอายุ 20 ปี เป็นเพียงคนขายซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ รายได้เดือนละ 6,000 บาท หญิงสาวที่ตั้ง
ท้อง 7 เดือน จึงต้องอาศัยโครงการ 30 บาท ไปฝากครรภ์ โดยที่เธอและแฟนยังไม่เคยเรียนรู้วิธีการ
เลี้ยงดูเด็กอ่อนมาก่อนเลย 

ทั้งแววและมันนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคุณแม่วัยเด็กที่มีอยู่จ านวนมากในชุมชนแออัด
คลองเตย ดังจะเห็นได้จากสถิติการฝากครรภ์ของ รพ.กล้วยน้ าไท น.พ.ก้องศาสดิ์ ดีนิรันดร์ แพทย์สูติ-
นรีเวช รพ.กล้วยน้ าไท บอกว่า ปัญหาแม่จิ๋วในคลองเตยมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นทุกปีอย่างน่าตกใจ 
เฉพาะปี 2560 มีมากถึง 161 คนแล้ว ส่วนใหญ่ผู้หญิงในคลองเตยจะมาฝากครรภ์ที่ รพ.กล้วยน้ าไท 
เพราะรับบัตรทอง แต่ไม่ค่อยยอมรับว่าตัวเองอาศัยอยู่ในชุมชนแออัด มีเพียงร้อยละ 30 เท่านั้นที่
ยอมรับ 

น.พ.ก้องศาสดิ์ บอกด้วยว่า แม่วัยเด็กบางรายติดเหล้า ติดบุหรี่ ติดยาเสพติด ส่วนใหญ่จะไม่
มีการดูแลสุขภาพหรืออาหารการกิน ไม่รักษาความสะอาด ฯลฯ ยิ่งไปกว่านั้น ทารกท่ีคลอดจากแม่ยัง
เด็กเกือบทุกราย มีน้ าหนักแค่ 2,500-2,800 กรัม ซึ่งเป็นน้ าหนักต่ ากว่ามาตฐานของเด็กทั่วไป ที่จะ
อยู่ประมาณ 3,000 กรัม และอยู่ในภาวะติดเชื้อได้ง่ายกว่าทารกทั่วไป 

"เคยเจอสองราย ที่แม่อายุน้อยมาก แล้วยังติดยาบ้าจนถึงวันคลอด ปกติโรงพยาบาลจะไม่รู้ 
เพราะไม่ได้ตรวจว่าติดสารเสพติดหรือไม่ แต่สองรายนี้บอกหมอเอง วันที่คลอดก็ยังลุ้นกันอยู่ว่า หาก
เกิดอยากเสพยาหรือเสี้ยนยา จะเป็นอันตรายกับการคลอดหรือไม่ เพราะเวลาที่เสพยาบ้า ร่างกายจะ
ถูกกระตุ้นให้คึกคักกว่าปกติ ระบบสูบฉีดโลหิตและความดันผิดปกติ สุดท้ายก็ผ่านพ้นไปได้ แต่เด็กมี
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น้ าหนักน้อยกว่าปกติ และมีอาการค่อนข้างหลับ ต้องให้หมอเด็กดูแล เพ่ือให้ขับสารเสพติดออกจาก
ร่างกายเด็กให้เร็วที่สุด" น.พ.ก้องศาสดิ์ กล่าว 

จากข้อมูลการฝากครรภ์ของ รพ.กล้วยน้ าไท พบว่า จ านวนหญิงอายุต่ ากว่า 18 ปี ที่มาฝาก
ครรภ์และคลอดที่โรงพยาบาลเพ่ิมมากขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงเดือนเมษายน 2559 มีมากถึง 
661 ราย โดยปี 2557 มี 101 ราย, ปี 2558 มี 192 ราย, ปี 2559 มี 207 ราย และในปี 2560 ผ่าน
ไปเพียง 2 เดือนแรกมีเพ่ิมมากถึง 161 ราย หากเทียบกับจ านวนหญิงที่มาฝากครรภ์ทั้งหมด คิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ส่วนเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี ที่ยอมรับว่าตัวเองอาศัยอยู่ในชุมชนแออัด
คลองเตยนั้น มีประมาณร้อยละ 20-30 ของทั้งหมด 

นางนิตยา พร้อมพอชื่นบุญ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและหัวหน้าโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์และยาเสพติด มูลนิธิดวงประทีป กล่าวว่า ขณะนี้ชุมชนแออัดคลองเตยมีปัญหาวัยรุ่น
ตั้งครรภ์เป็นจ านวนมาก เด็กวัยรุ่นยังไม่รู้ว่าจะเลี้ยงลูกอย่างไร กลายเป็นปัญหาของชุมชน หน่วยงาน
รัฐไม่เคยค านึงถึงสิทธิของเด็กกลุ่มนี้ ซึ่งถูกเลี้ยงตามยถากรรม เมื่อโตขึ้นก็ถูกชักชวนเข้าสู่วงจรยาเสพ
ติด เริ่มจากติดกาวและถูกหลอกให้เดินขายยาบ้า มีการส ารวจตัวเลขในชุมชนคลองเตย มีประชากร
อาศัยอยู่ประมาณ 8.5 หมื่นคน โดยมีเด็กเล็กที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดประมาณ 2,000 คน 

นางนิตยา กล่าวอีกว่า คลองเตยเป็นแหล่งส าคัญของแก๊งยาบ้าและยาเสพติดชนิดอ่ืนๆ เมื่อ
พิจารณาแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ ครอบครัวที่แตกแยก ครอบครัวไม่อบอุ่น เด็กในคลองเตยทุกรุ่น
กลายเป็นเหยื่อแก๊งยาเสพติด โดยเริ่มจากรุ่นยายที่ยากจนไม่ได้เรียนหนังสือ จากนั้นก็เป็นรุ่นแม่ที่ไม่มี
ใบเกิด ไม่มีบัตรประชาชน ตกงาน และรุ่นปัจจุบันที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติด จากนั้นก็จะกลายเป็นรุ่น
ลูกซึ่งเป็นรุ่นที่สี่ โดยจะมีการเข้าสู่วงจรอุบาทว์ตั้งแต่ยังเด็ก ทั้งติดกาว ติดเหล้า ติดยาบ้า มั่วเซ็กส์ 
ฯลฯ 
 
ที่มา:  A.PUNNEE(2560). ทางลัดสู่ความจริง[online]. แหล่งที่มา 
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เกณฑ์การประเมินของวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 
ด้านพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง 

คะแนน 1 2 3 4 5 

แนว
ค าตอบ
ของ

นักเรียน 

 

ระบุทิศทาง
พฤติกรรมของตน
ตามสถานการณ์ที่
แสดงให้เห็นถึง
ความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง และ
รับผิดชอบต่อ
ตนเอง คนใน

ครอบครัว และ
คนสนิท  

/ มีความเห็นใจ
ผู้อื่น 

ระบุทิศทาง
พฤติกรรมของตน
ตามสถานการณ์ที่
แสดงให้เห็นถึง

การปฏิบัตตินตาม
กฎหมาย มคีวาม

รับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม  

/มีความเห็นใจ
ผู้อื่นให้การ
ช่วยเหลือ

โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในช่วงเกิด

วิกฤต 

ระบุทิศทาง
พฤติกรรมของตน
ตามสถานการณ์ที่
แสดงให้เห็นถึง
การมีส่วนร่วม

ของตนเองอย่าง
กระตือรือร้นใน
การน าเสนอแนว
ทางการแก้ไข 

ปัญหา  แต่ไม่ได้
ศึกษาถึง

โครงสร้างของ
ปัญหาดังกลา่ว 

 

ระบุทิศทาง
พฤติกรรมของตน
ตามสถานการณ์ที่
แสดงให้เห็นถึง
การสืบสอบหา

ข้อมูลเพื่อ
วิเคราะห์และ

ประเมิน
โครงสร้างของ

ปัญหาน าไปสู่การ
ตั้งค าถามเพื่อหา
แนวทางแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น  

ระบุทิศทาง
พฤติกรรมของตน
ตามสถานการณ์ที่
แสดงให้เห็นว่า 

ตนเองมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ
โดยการสืบสอบ 

วิเคราะห์
เปรียบเทยีบเพื่อ
น าสู่ปฏิบตัิเพื่อ

แก้ไขปัญหา อย่าง
มีเหตผุลเหมาะสม 
และมีความเป็นไป

ได้จริง 

 
 

ระดับเกณฑ์การประเมินของแบบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 
ด้านพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง 

  
ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

คุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 
ด้านพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง 

5 พลเมืองที่มุ้งเน้นการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมในสังคม 
4 พลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคม 
3 พลเมืองที่มีส่วนร่วม 
2 พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ 
1 พลเมืองที่มีความรับผิดชอบเชิงรับ 

หมายเหตุ เกณฑ์ผ่านการประเมินคุณลักษณะความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 
ด้านพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นพลเมือง คือ ระดับ 3 ขึ้นไป (พลเมืองแบบมีส่วนร่วม) 
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ตารางที่ 15 ผลการศึกษาพัฒนาการคุณลักษณะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ด้านที่ 2 พฤติกรรมที่ 
สะท้อนความเป็นพลเมืองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยอิง
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 

เลขที ่

 
การทดสอบ 

 เฉลี่ยรวม 
ระดับพฤติกรรม
ที่สะท้อนความ
เป็นพลเมือง 

 
พัฒนาการ 

Growth rate 

1 2 3 4 1 2 3 
1 2 3 3 5 3.25 3 1 0 2 1.67 
2 3 3 5 5 4 4 0 2 0 2.00 
3 1 5 5 5 4 4 4 0 0 4.00 
4 1 3 3 3 2.5 2 2 0 0 2.00 
5 1 3 3 5 3 3 2 0 2 2.67 
6 3 3 5 4 3.75 4 0 2 -1 1.67 
7 3 2 3 5 3.25 3 -1 1 2 0.67 
8 3 5 5 5 4.5 5 2 0 0 2.00 
9 2 3 5 5 3.75 4 1 2 0 3.00 
10 1 3 3 3 2.5 2 2 0 0 2.00 
11 1 3 3 5 3 3 2 0 2 2.67 
12 1 2 3 3 2.25 2 1 1 0 2.00 
13 1 3 3 3 2.5 2 2 0 0 2.00 
14 2 5 3 5 3.75 4 3 -2 2 1.67 
15 2 3 3 5 3.25 3 1 0 2 1.67 
16 1 2 3 3 2.25 2 1 1 0 2.00 
17 1 3 3 3 2.5 2 2 0 0 2.00 
18 1 2 3 3 2.25 2 1 1 0 2.00 
19 1 3 3 5 3 3 2 0 2 2.67 
20 2 3 5 4 3.5 4 1 2 -1 2.67 
21 1 2 5 5 3.25 3 1 3 0 4.00 
22 3 3 5 5 4 4 0 2 0 2.00 
23 1 5 3 5 3.5 4 4 -2 2 2.67 
24 2 3 5 5 3.75 4 1 2 0 3.00 
25 3 3 5 5 4 4 0 2 0 2.00 
26 2 4 3 4 3.25 3 2 -1 1 1.33 
27 1 3 3 4 2.75 3 2 0 1 2.33 
28 3 3 3 5 3.5 4 0 0 2 0.67 
29 1 3 3 4 2.75 3 2 0 1 2.33 
30 2 3 5 5 3.75 4 1 2 0 3.00 
รวม 52 94 112 131 97.25 

3 
41 16 19 63.33 

เฉลี่ย 1.71 3.10 3.71 4.40 3.2416667 3.62 3.19 2.40 1.47 
SD 0.83 0.86 0.98 0.85 0.8796501      
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