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บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่องการสอนหน้าที่พลเมืองและการเมืองการปกครองในชั้นเรียนช่วงชั้นที่สี่ในโรงเรียน
มัธยมของจังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตรวจสอบและวิเคราะห์หลักสูตรสาระหน้าที่พลเมือง
การเมืองการปกครองในหลักสูตรสำ�หรับนักเรียนในช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารทาง
การเมืองผ่านการสอนสาระหน้าที่พลเมืองและการเมืองการปกครองของครูในชั้นเรียน เพื่อศึกษาทัศนะ
และความตระหนักรูข้ องนักเรียนเกีย่ วกับสาระหน้าทีพ่ ลเมืองและการเมืองการปกครอง และการนำ�ไปใช้ในชีวติ
ประจำ�วัน เพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยไปสู่สาธารณะถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองและการเมือง
การปกครองของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 เป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนมีจิตสำ�นึกเป็นพลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตยอีกด้วย
ผลการศึกษาพบว่า หลักสูตรหน้าที่พลเมืองและการเมืองการปกครองในชั้นเรียนช่วงชั้นที่ 4 เป็น
หลักสูตรทีถ่ กู กำ�หนดโดยกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้ทวั่ ประเทศ มีเนือ้ หาเหมาะสมนำ�ไปใช้ในชีวติ ประจำ�วันได้
การสื่อสารทางการเมืองที่เหมาะสมผ่านการสอนและความร่วมมือระหว่างครูกับนักเรียนนำ�ไปสู่สัมฤทธิ์ผล
ในการเรียน สภาพสังคมและการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวมีอิทธิพลต่อทัศนะทางการเมืองของนักเรียน
คำ�สำ�คัญ: การศึกษาช่วงชั้นที่สี่ มัธยมปลาย สื่อสารการเมือง หลักสูตร
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Abstract

The objectives were (1) to inspect and analyze the content of the subject (2) to study the
teachers’ political communication through teaching Civic Education and Politics (3) to study the
students’ efficacy and using in daily life (4) to distribute the discovery to public and also promote
recognition of being good citizens. Documentary research was conducted: content analysis,
in-depth interview and focus group. Those were used in order to get a clear picture of the study.
It was founded that the subject was designed by the Ministry of Education, and demanded to
teach in high schools over the country. The content was written to teach students to become
good citizens in the Thai democracy system.
The school administrators, teachers and students agreed that the subject was appropriate
and able to use in daily life. Proper political communication through teaching and learning
cooperation made productive outcomes. Social circumstances and family raising influenced
students’ political attitude.
Keywords: Education, Grade 10-12, Political Communication, Curriculum

บทนำ�

กระบวนการประชาธิปไตยไทยดำ�เนินมา
เป็นเวลา 78 ปี แต่ก็ยังหาความมั่นคงแน่นอนไม่ได้
การเมื อ งไทยซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ
พรรคการเมือง นักการเมือง และการการเลือกตั้ง
ได้มีการพัฒนาปรับปรุงหลายครั้ง แต่ก็มิได้ทำ�ให้
การเมืองไทยได้รับการพัฒนาอย่างที่ประชาชน
คาดหวัง ยังคงมีการปฏิวัติรัฐประหาร เพื่อแย่งชิง
อำ�นาจการปกครองบ้านเมือง รัฐธรรมนูญถูกยกเลิก
แก้ไข พรรคการเมืองเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และเลิกไป
ยุบไป แล้วก็เกิดขึน้ ใหม่ การเลือกตัง้ ปรับปรุงเปลีย่ น
หลายแบบสลับกันไปมา ประชาชนก็ต้องออกเสียง
เลือกตัง้ กันบ่อยครัง้ ประชาชนทีม่ คี วามเชือ่ ถือศรัทธา
ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยก็ต้องทำ�
หน้าทีข่ องพลเมืองดีดว้ ยการใช้สทิ ธิเลือกตัง้ ถีม่ ากขึน้
ทั้งนี้เพื่อหวังจะรักษาระบอบประชาธิปไตยอย่าง
หลีกเลีย่ งไม่ได้ สิง่ ทีป่ ระชาชนคนไทยมีความเป็นห่วง
กังวลคล้ายๆ กันก็คอื ทำ�อย่างไรการเมืองไทยจะเป็น
การเมืองทีด่ ี การเมืองไทยจะสามารถมีการเมืองใหม่

ทีด่ กี ว่าปัจจุบนั ได้หรือไม่ ใครจะเป็นผูส้ ร้างการเมือง
ใหม่ที่ดีกว่าได้อย่างเป็นรูปธรรม การเมืองใหม่ควร
เป็นหน้าทีข่ องใคร จะทำ�อย่างไรกันดี สังคมจะช่วยกัน
อย่างไร ใครควรเข้ามามีสว่ นในการพัฒนาการเมืองไทย
หากไม่สามารถทำ�ให้การเมืองปัจจุบันให้ดีกว่านี้
อนาคตการเมืองไทยจะเป็นอย่างไร บ้านเมืองจะฝาก
ความหวังไว้กับนักการเมืองได้หรือไม่ หรือควรจะ
ฝากการเมืองไว้กับอนาคตของชาติ คือ เยาวชนที่มี
อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป หากจะฝากความหวังไว้กับ
เยาวชนของชาติ สิ่งที่บ้านเมืองหรือผู้รับผิดชอบ
จะต้องพิจารณาก็คือ การให้การศึกษา ให้ความรู้
ความเข้าใจแก่เยาวชนเกี่ยวกับการเมืองเสมือนเป็น
การเตรียมความพร้อมผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนที่จะใช้
สิทธิเลือกตัง้ ในการศึกษาเกีย่ วกับเยาวชนกับการเมือง
พบว่า มีผู้ให้ความสนใจอยากจะรู้ว่าเยาวชนไทยมี
ความรูค้ วามเข้าใจและมีความสนใจเกีย่ วกับการเมือง
หรือมีอะไรที่เป็นปัจจัยที่ส่งเสริม หรือส่งอิทธิพลต่อ
ความสนใจการเมือง หรือไม่สนใจการเมืองบ้าง วัชรี
ด่านสกุล (2541) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมี
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ส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชนไทยอายุ 18-20 ปี:
กรณีศึกษาอำ�เภอสี่คิ้วจังหวัดนครราชสีมาพบว่า
เยาวชนส่วนใหญ่เข้ามีสว่ นร่วมทางการเมืองในระดับ
ค่อนข้างต่ำ� และได้ให้ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจไว้
ข้อหนึง่ ว่า รัฐควรจัดให้มหี ลักสูตรภาคบังคับทัง้ ทฤษฎี
และปฏิบัติในเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ผู้วิจัยเห็นว่า
ข้อเสนอแนะนี้น่าสนใจ ควรจะได้มีการติดตามว่ารัฐ
ได้มีการจัดการศึกษาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องหรือไม่
อย่างไร หากได้มีการจัดหลักสูตรดังกล่าวแล้วก็ควร
จะได้มีการวิเคราะห์ว่าเนื้อหาเป็นอย่างไร มีความ
เหมาะสมหรือไม่ เพียงใด การสื่อสารทางการเมือง
ผ่านการสอนของครูที่จะทำ�ให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเป็นอย่างไร และการนำ�ไปใช้ในชีวิต
ประจำ�วัน จึงได้ศึกษาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วย 5 สาระการเรียนรู้
เลือกศึกษาสาระที่ 2 คือ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดำ�เนินชีวิตในสังคม หน่วยความรู้ที่ว่าด้วย
หน้าที่พลเมือง และหน่วยความรู้ที่ว่าด้วยการเมือง
การปกครอง

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาตรวจสอบและวิเคราะห์หลักสูตร
หน่ ว ยความรู้ ห น้ า ที่ พ ลเมื อ งและหน่ ว ยความรู้
การเมืองการปกครองในหลักสูตรสำ�หรับนักเรียน
ในช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6)
2. เพื่อศึกษาการสื่อสารทางการเมืองผ่าน
กระบวนการสอนหน่วยความรู้หน้าที่พลเมืองและ
หน่วยความรูก้ ารเมืองการปกครองของครูในชัน้ เรียน
3. เพื่ อ ศึ ก ษาทั ศ นะของผู้ เ กี่ ย วข้ อ งถึ ง
สัมฤทธิ์ผลของนักเรียนและการนำ�ไปใช้ในชีวิต
ประจำ�วัน
4. เพือ่ เผยแพร่ผลการวิจยั ไปสูส่ าธารณะถึง
ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 เกี่ยวกับ
หน้าที่พลเมืองและการเมืองการปกครอง เป็นการ
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กระตุ้นเตือนให้ประชาชนมีจิตสำ�นึกเป็นพลเมืองดี
ในระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทย

อุปกรณ์และวิธีดำ�เนินการวิจัย

ขอบเขตการวิจัย
ศึกษาหลักสูตรและการสื่อสารทางการเมือง
ผ่านกระบวนการสอนหน่วยความรู้หน้าที่พลเมือง
และการเมืองการปกครองในชั้นเรียนช่วงชั้นที่ 4
(ม.4-ม.6) ในโรงเรียนมัธยมทั้งของรัฐและเอกชน
ครอบคลุม 6 อำ�เภอของจังหวัดสมุทรปราการ
หมายรวมถึงสัมฤทธิ์ผลของนักเรียนและทัศนะของ
นักเรียน ตลอดจนการนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด ทฤษฎีส�ำ หรับงานวิจยั ชิน้ นี้ ใช้ทฤษฎี
และแนวคิดต่างๆ ประกอบด้วย ทฤษฎีสิ่งเร้าและ
การตอบสนอง (Stimulus-Response Theory) [1]
ทฤษฎีการเรียนรู้และเลือกรับ (Selective Exposure) [2] แนวคิดเกี่ยวกับการสอน (Teaching
Methodology) [3] แนวคิดเรือ่ งกระบวนการสือ่ สาร
(Communication Process) [4] แนวคิดเรื่องการ
สือ่ สารทางการเมือง (Political Communication) [5]
ทฤษฎีการสื่อสารสองจังหวะ (Two-Step Flow
Theory) [6] และใช้วิธีการในการวิจัย (Research
Methodology) ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตร
(Content Analysis) การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth
Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารสรุปหาเนือ้ หาหลักสูตรและการสือ่ สาร
ทางการเมืองของครูผ่านการสอน การนำ�ไปใช้ใน
ชีวิตประจำ�วัน ทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และนักเรียน ทีม่ ตี อ่ สัมฤทธิผ์ ลของนักเรียนและสภาพ
สังคมที่มีส่วนส่งเสริมการเรียนการสอน
คำ�จำ�กัดความในการวิจัย
การสือ่ สารทางการเมือง หมายถึง การสือ่ สาร
ผ่านกระบวนการสอนตามหลักสูตรเพือ่ ให้นกั เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจสาระการเรียนรู้นั้นๆ

วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554

โรงเรียนมัธยม หมายถึง โรงเรียนทั้งของรัฐ
และเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ
ช่วงชั้นที่ 4 หมายถึง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 6
หน้าที่พลเมือง หมายถึง บทบาทหน้าที่ของ
ประชาชนไทยในระบอบประชาธิปไตย
การเมืองการปกครอง หมายถึง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา
(Descriptive Research) ด้วยการวิจัยเอกสาร
(Documentary Research) การสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus
Group) ดังนี้
1. ศึ ก ษาหลั ก สู ต รและวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร กระบวนการสอนตลอดจน
กิจกรรมเสริม การเรียนการสอนที่ถูกกำ�หนดใน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหาบทสรุป
ของหลักสูตร
2. ศึกษาการสือ่ สารทางการเมืองของครูผา่ น
กระบวนการสอนตามหลักสูตรที่กำ�หนดในข้อ 1
3. สัมภาษณ์ครูและนักเรียนเพื่อรับฟังและ
ประมวลหาความชัดเจนเกี่ยวกับการเรียนการสอน
และการนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน
4. สนทนากลุม่ ระหว่างผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ครู และนักเรียน เพื่อรับฟังและประมวลหาปัจจัยที่
ส่งผลต่อสัมฤทธิ์ผลของนักเรียน และสภาพสังคมที่
มีส่วนส่งเสริมการเรียนการสอน

ผลการวิจัย

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์หลักสูตร (Content
Analysis)
สรุปผลการวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรได้ว่า
เนือ่ งจากเป็นหลักสูตรทีก่ ระทรวงศึกษาธิการกำ�หนด
ให้เรียนในช่วงชัน้ ที่ 4 การเขียนและเรียบเรียงสามารถ

กระทำ�ได้โดยนักวิชาการที่แตกต่าง ทั้งนี้จะต้องอยู่
ภายในกรอบหลักสูตรทีก่ ระทรวงศึกษาธิการกำ�หนด
เท่านัน้ การจัดพิมพ์เพือ่ จัดจำ�หน่ายก็สามารถกระทำ�
ได้โดยสำ�นักพิมพ์ต่างๆ กัน เป็นการแบ่งเบาภาระ
ของทางราชการ ดังนัน้ ลำ�ดับเนือ้ หาสาระรายละเอียด
จึงอาจแตกต่างบ้างขึน้ อยูท่ รี่ ปู แบบ (สไตล์) การเขียน
ของแต่ละบุคคล หมายความว่าเนื้อหาหลักสูตรเป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความสอดคล้อง
ไม่ขดั แย้งกัน นักเรียนในช่วงชัน้ ที่ 4 หมายถึง นักเรียน
ทีก่ �ำ ลังเรียนในชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ถึงชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ซึ่งมีอายุระหว่าง 17 ปี ถึง 19 ปี ได้เรียนรู้สิทธิ
และหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พระประมุข หลักสูตรครอบคลุมหน้าที่พลเมืองและ
การเมืองการปกครองนักเรียนทั่วประเทศได้รับ
ความรู้ที่ไม่แตกต่างกัน
ส่วนที่ 2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview)
สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก จากกลุม่ ตัวอย่าง
ครูและนักเรียนพบว่า ครู มีความเข้าใจวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรเหมือนกัน มีแนวทางกระบวนการ
การสือ่ สารทางการเมืองผ่านการสอน การจัดกิจกรรม
ประกอบการสอนไปในทิศทางทีส่ อดคล้องกัน นักเรียน
ต้องการครูที่มีความรู้ลึกซึ้งในเนื้อหาที่สอน ระดับ
สติปัญญาของนักเรียน และเป้าหมายทางการศึกษา
ของนักเรียน เป็นตัวกำ�หนดความสนใจการเรียน
การมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์
และทัศนะต่อการนำ�ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน
ทัศนะทางการเมืองของครอบครัวส่งอิทธิพลต่อทัศนะ
ทางการเมืองของนักเรียน สือ่ มวลชนมีสว่ นช่วยด้าน
ข้อมูลข่าวสารและส่งอิทธิพลต่อทัศนะทางการเมือง
ของนักเรียนยังไม่ปรากฏแบบอย่างพรรคการเมือง
นักการเมืองที่โดดเด่น ที่จะจูงใจให้นักเรียนชื่นชม
อย่างเป็นรูปธรรม
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ส่วนที่ 3 การสนทนากลุ่ม (Focus
Group)
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
นักเรียน กลุม่ ละ 8 คน มีทศั นะเกีย่ วกับหลักสูตรสาระ
หน้าทีพ่ ลเมืองและการเมืองการปกครองระดับช่วงชัน้
ที่ 4 และการนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน ผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียน และสภาพสังคมที่ส่งผลต่อการเรียน
การสอน
สรุปจากการศึกษาด้วยการสนทนากลุ่ม
ผู้บริหารสถานศึกษามีทัศนะว่าหลักสูตรดี โรงเรียน
ต้องช่วยส่งเสริมในการจัดกิจกรรมและวัสดุครุภณ
ั ฑ์
ครูตอ้ งดี มีความรู้ และมีความสามารถในการสือ่ สาร
ทางการเมืองอย่างเหมาะสม ครูมีทัศนะว่าการสอน
ในยุคปัจจุบันความจริงในสังคมไม่สอดคล้องกับ
บทเรียน นักเรียนได้สมั ผัสกับสถานการณ์จริงในสังคม
ซึ่งเป็นทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบ สื่อมวลชนมีส่วน
อย่างมากในการนำ�เสนอสาระทีไ่ ม่สร้างสรรค์ ทีส่ �ำ คัญ
ครอบครัวเป็นส่วนสำ�คัญต่อการอบรมบ่มเพาะและ
ชีน้ �ำ นักเรียนในทางทีถ่ กู ทีค่ วรมิใช่โรงเรียนฝ่ายเดียว
นักเรียนมีทัศนะว่าครูต้องมีความรู้ลึก รู้จริง มีความ
สามารถในการสื่อสารจึงจะทำ�ให้นักเรียนสนใจเรียน
สัมฤทธิผ์ ลในการเรียนต้องอยูท่ นี่ กั เรียนด้วยไม่ใช่ครู
ฝ่ายเดียว สรุปก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
นักเรียน มีความเห็นว่าหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่ดี
นำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันได้ ทั้งสามฝ่ายต้องร่วมมือ
ผลักดันให้การเรียนการสอนสัมฤทธิผ์ ล ดังนัน้ การให้
การศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับหน้าทีพ่ ลเมืองและการเมือง
การปกครองเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนทั้งด้านความรู้
ทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำ�หน้าที่พลเมืองดี
ของสังคมและมีส่วนในการพัฒนาประชาธิปไตย
ในอนาคต
ข้อสังเกตในการสัมภาษณ์เชิงลึกนักเรียน
ช่วงชั้นที่ 4 และการสนทนากลุ่ม
นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การเมืองและนักการเมืองไว้อย่างน่าสนใจ ตัวอย่างเช่น
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียน
เซนต์โยเซพทิพวัล [7] กล่าวว่า “..........อยากไปค่ะ
หนูเป็นพลเมืองก็อยากใช้สิทธิ์”
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียน
มัธยมวัดศรีจนั ทร์ประดิษฐ์ [8] กล่าวว่า “........พ่อแม่
มาบ่นให้ฟังว่าไม่รู้จะให้ทำ�ไม เพราะถ้าเราเลือก
เขาให้เราน้อยนิด เข้าไปผลประโยชน์ทเี่ ขาได้รบั อาจ
จะมากกว่า เราว่าควรเลือกคนทีท่ �ำ ประโยชน์ให้สงั คม
ได้มากจริงๆ ไม่ใช่เอาผลประโยชน์ส่วนตัว............”
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ [9] กล่าวว่า “........ยังไม่ได้
สนใจอะไรที่เป็นบุคคล คือจะดูนโยบายแต่ละพรรค
แล้วแต่ละปีก็ไม่เหมือนกัน แต่ก่อนเขาเน้นเรื่อง
เศรษฐกิจ ตอนนี้เขาเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม..............”
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียน
สมุทรปราการ [10] กล่าวว่า “.........ตอนนีม้ ขี า่ วมาก
ถ้าหนูเลือกหนูจะเลือกคนดีไม่ซื้อเสียง บางคน
ข้างหน้าดีแต่ขา้ งในไม่ทราบ แต่ตอ้ งมองดีๆ เขาต้อง
เข้าถึงประชาชนตลอด ไม่ใช่ได้ไปแล้วก็ทงิ้ ห่าง.......”
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียน
ราชวินิตบางแก้ว [11] กล่าวว่า “..........ไม่เน้นพรรค
มากเกินไป ก็มบี า้ งครับ พรรคก็มสี ว่ นสำ�คัญเหมือนกัน
ก็ดูทั้งพรรคทั้งคน แต่ถึงเวลาเลือกยังไม่รู้ต้องดู
อีกที.....”
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียน
บางพลีราษฎร์บำ�รุง [12] กล่าวว่า “..........แต่ถ้าเรา
เลือกแต่พรรคที่เราศรัทธา ก็จะไม่มีพรรคใหม่เกิด
ขึ้นมา ก็จะมีแต่พรรคเดิมพรรคนี้ตลอดเลย ประเทศ
ก็จะย่ำ�อยู่กับที่ เอาว่าเขาขึ้นมาแล้วเขาทำ�ไม่ได้
เราก็ควรให้พรรคอื่นๆ ขึ้นมาบ้าง..........”
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียน
วิสุทธิกษัตรี [13] กล่าวว่า “.........ดิฉันอายุสิบแปด
ก็จะไปเลือกตั้ง จะทำ�หน้าที่ของตนให้ดีที่สุดค่ะ
จะเลือกใครหรืออย่างไรก็ต้องคิดอีกทีค่ะ แต่ผู้สมัคร
หน้าเก่าหรือทำ�ให้ประเทศไทยเกิดปัญหา ก็จะกาช่อง
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ไม่ประสงค์ออกเสียงค่ะ........”
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียน
สตรีสมุทรปราการ [14] กล่าวว่า “..........ถ้าผมอายุ
สิบแปดปีบริบูรณ์จะไปเลือกตั้ง เพียงแต่ว่าจะเลือก
คนดีทสี่ ดุ เป็นตัวแทนของเราครับ ก็ไม่มนั่ ใจว่าคนนัน้
จะได้เข้าสภาหรือเปล่า เพราะเลือกตั้งไม่ใช่ผมเลือก
คนเดียวครับ คนทัง้ ประเทศเขาเป็นคนเลือก เราต้อง
เคารพเสียงข้างมากของประเทศจะให้ใครเป็นคน
บริหารประเทศ......”
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียน
ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ [15] กล่าวว่า “...............
เมื่อเขาเป็นสส.แล้วเขากลับไม่ทำ�ตามที่เขาบอก
นี่หรือคะคนที่ดีที่สุด ดิฉันคิดว่าคนเรามีความโลภ
ไม่เข้าใครออกใคร ถ้ามองเห็นผลประโยชน์มาก่อนใคร
ดิฉนั ก็ไม่คดิ ว่าคนนัน้ ดีทสี่ ดุ ทีเ่ ราจะเลือกเขาเข้าสภา
ได้หรอกค่ะ............”
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียน
นวมิทราชูทศิ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ [16]
กล่าวว่า “........คิดว่าไม่มีนะคะ เพราะต่างคนต่างก็
อยากจะเป็นใหญ่ อยากปกครอง อยากใช้ความคิด
ของตัวเองบริหาร แต่บางคนความสามารถก็ยงั ไม่ถงึ
แต่ก็อยากเป็น ก็ใช้สิทธิซื้อเสียงประชาชน.......”
ทัศนะของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4 ข้างต้น แสดง
ให้เห็นชัดเจนว่า นักเรียนมีความตระหนักรูใ้ นหน้าที่
ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และเข้าใจ
การเมืองไทยและนักการเมืองไทยดีในระดับหนึ่ง
จึงไม่สงสัยเลยว่าเขาเหล่านั้นมีความเป็นพลเมืองดี
และพลเมืองเหล่านีม้ คี วามต้องการทีจ่ ะเห็นนักการเมือง
ทีด่ ใี นประเทศนี้ หากนักการเมืองไทยจะเป็นพลเมือง
ที่ดีด้วย ก็จะช่วยกระตุ้นให้เยาวชนหันมาสนใจ
การเมืองมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างให้เยาวชน
ทัว่ ประเทศ การเมืองไทยก็จะได้รบั การพัฒนาตามที่
ทุกฝ่ายปรารถนา

สรุปและอภิปรายผล

ข้อค้นพบจากการศึกษาเรื่อง “การสื่อสาร
ทางการเมื อ งผ่ า นการสอนหน้ า ที่ พ ลเมื อ งและ
การเมืองการปกครองในชั้นเรียนช่วงชั้นที่สี่ใน
โรงเรียนมัธยมของจังหวัดสมุทรปราการ”
1. หลักสูตรหน้าที่พลเมือง การเมือง
การปกครอง ในชั้นเรียนช่วงชั้นที่ 4 มีเนื้อหา
เหมาะสมนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันได้
ผลการวิจัยที่ปรากฏสะท้อนว่า กระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก ารได้ จั ด ทำ � หลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึง่ ถือเป็นกฎหมาย
สูงสุด ในหมวดที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของ
ประชาชน ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันในการที่
จะส่งต่อบทบาทนั้นๆ โดยผ่านช่องทางการศึกษา
เรียกว่า วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ซึ่งประกอบด้วย 5 สาระการเรียนรู้ คือ
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
สาระที่ 2 หน้าทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม และการ
ดำ�เนินชีวิตในสังคม
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
หน่วยการเรียนรูห้ น้าทีพ่ ลเมืองและการเมือง
การปกครอง ถูกบรรจุอยู่ในสาระที่ 2 การศึกษาวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาวิเคราะห์และหา
คำ�ตอบว่านักเรียนในช่วงชั้นที่ 4 มีความรู้เกี่ยวกับ
หน้าที่พลเมืองและการเมืองการปกครองหรือไม่
และสามารถนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันได้อย่างไร
ซึ่งผลการศึกษาก็ได้ปรากฏคำ�ตอบว่าหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการที่กำ�หนดไว้เป็นแบบเรียน
สำ�หรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 มีความเหมาะสม และ
สามารถนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันได้ อย่างไรก็ตาม
ก็มิได้หมายความว่านักเรียนจะมีความสำ�นึก สนใจ
และนำ�ไปใช้เท่าเทียมกันทุกคน เพราะมีปัจจัย
ภายนอกที่เป็นตัวแปร เช่น ระดับสติปัญญาของ
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นักเรียน จุดหมายในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
การอบรมบ่มเพาะของครอบครัว เป็นต้น อย่างไร
ก็ตามการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย เป็น
ปัจจุบัน กระชับ เพราะจากการศึกษาหลักสูตรวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของช่วงชั้นที่ 3
และช่วงชัน้ ที่ 4 ปรากฏหัวข้อเนือ้ หาเรือ่ งเดียวกัน เช่น
รัฐธรรมนูญ การเป็นพลเมืองดี การเมืองการปกครอง
เป็นต้น และจากการสัมภาษณ์ครูและนักเรียนพบว่า
ทัง้ ครูและนักเรียนให้ขอ้ มูลตรงกันว่าเนือ้ หาบางเรือ่ ง
ซ้ำ�กับที่เรียนมาแล้วในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
มัธยมศึกษาตอนปลายแต่คนละชัน้ ปี นอกจากเนือ้ หา
ซ้ำ�แล้ว เนื้อหายังมากด้วย เป็นต้น
2. การสื่อสารทางการเมืองที่เหมาะสม
ผ่านการสอนและความร่วมมือระหว่างครูกับ
นักเรียนนำ�ไปสู่สัมฤทธิ์ผลในการเรียน
ผลการวิจัยที่ปรากฏสะท้อนว่า การสื่อสาร
ทางการเมืองสามารถนำ�มาใช้ในการเรียนการสอน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนประกอบทีเ่ ป็นการสือ่ สาร ตามหลักกระบวนการ
สื่อสาร SMCR มาจากคำ�ว่า แหล่งสาร (source)
สาร (message) ช่องทาง (channel) และผู้รับสาร
(receiver) ในกระบวนการสื่อสารนี้ นักวิชาการ
ผู้เรียบเรียงตำ�ราถือเป็นแหล่งสาร ทำ�การส่งสาร
(หลักสูตร) โดยมีครูใช้ช่องทาง (การสอน) ไปยัง
นักเรียน (ผู้รับสาร) ที่จะนำ�สารนั้นไปยังนักเรียน
ครูจะต้องใช้ทกั ษะในการสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยความแม่นยำ�ในเนื้อหาที่สอน นอกจากจะให้
ความรู้นักเรียนแล้ว สามารถเปลี่ยนทัศนคติของ
นักเรียนจากเดิมที่อาจมีความรู้ที่ไม่ถูกต้องหรือมี
ความเชื่อที่ไม่สอดคล้องหลักวิชาการหรือความ
เป็นจริง จากการศึกษา ครูถือเป็นสื่อนำ�ส่งสารที่
เรียกว่าสือ่ บุคคล จึงมีโอกาสทีจ่ ะจูงใจหรือโน้มน้าวใจ
ให้นกั เรียนหันมาสนใจบทเรียนได้แล้ว และในการสอน
ครูจะต้องเป็นผู้ประมวลเนื้อหาหลักสูตรอธิบายให้
นักเรียนเข้าใจ อีกทัง้ หาสารจากแหล่งอืน่ มาประกอบ
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เป็นการเพิ่มเติม ในบางครั้งยังต้องคัดเลือกประเด็น
มาสู่การวิเคราะห์ถกแถลงในชั้นเรียน เพื่อเป็นการ
นำ�เข้าสู่บทเรียนหรือนำ�ทางการฝึกวิเคราะห์ให้กับ
นักเรียน เรียกได้ว่าครูเป็นผู้นำ�ความคิด (opinion
leader) ด้วย ในลักษณะการให้ขอ้ มูลข่าวสาร แนวคิด
ทัศนคติ ประกอบกับในวัฒนธรรมไทย เด็กให้ความ
เคารพยำ�เกรง เชือ่ ฟังผูใ้ หญ่ อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นทุน
อยู่แล้ว เด็กจะฟังผู้ใหญ่ก่อน แต่ในโลกยุคปัจจุบัน
ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยมีความกล้าทีจ่ ะแสดงออก
มากขึน้ และครูกม็ คี วามเป็นประชาธิปไตย สนับสนุน
ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้ เห็นได้จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุม่ ครูและนักเรียน
ให้ขอ้ มูลตรงว่าครูสอ่ื สารแบบประชาธิปไตย สนับสนุน
การวิเคราะห์ การอภิปราย ถกแถลงในกระบวน
การเรียนการสอน สำ�หรับรูปแบบการสอนและการใช้
กิจกรรมเสริมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
ส่วนที่จะเป็นรูปธรรมชัดเจนทุกโรงเรียน คือการนำ�
ไปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริง ซึง่ สามารถพบเห็นได้ในทุกระดับ
ช่วงชัน้ กระทรวงศึกษาธิการแบ่งช่วงชัน้ การเรียนไว้
4 ช่วงชั้น คือ
ช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น
(ประถม 1-3)
ช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
(ประถม 4-6)
ช่วงชั้นที่ 3 ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
(มัธยม 1-3)
ช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(มัธยม 4-6)
มีการกล่าวถึงการจัดการเลือกตั้งประธาน
นักเรียน ซึ่งถือเป็นการสอนและการเรียนรู้การทำ�
หน้าที่พลเมืองและการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตย
แต่สิ่งที่กระทวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสถานศึกษา
และครู จะต้องให้ความระมัดระวังคือ การนำ�รูปแบบ
ไปใช้แบบไม่มีภูมิคุ้มกัน กล่าวคือ เมื่อมีการเลือกตั้ง
นักเรียนจะต้องรู้ว่าการที่จะชนะการเลือกตั้งไม่ใช้
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อามิสสินจ้าง นักเรียนต้องเข้าใจว่าระบอบประชาธิปไตย
ทีโ่ รงเรียนฝึกให้นกั เรียนนัน้ ไม่ใช่ประชาธิปไตยทีไ่ ด้มา
อย่างไรก็ได้ ขอให้ชนะเท่านั้นเป็นพอ นอกจากนั้น
กระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู
ควรจะให้แนวทางนักเรียนทีจ่ ะนำ�รูปแบบประชาธิปไตย
ไปใช้ในกาลเทศะอืน่ ๆ ด้วย เช่น การนำ�ประชาธิปไตย
ไปใช้ทบี่ า้ น ประชาธิปไตยในหมูเ่ พือ่ น ประชาธิปไตย
ในหมู่ญาติพี่น้อง และให้เข้าใจว่าประชาธิปไตยมิใช่
การเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว
3. สภาพสังคมและการอบรมเลี้ยงดูของ
ครอบครัวมีอิทธิพลต่อการทำ�หน้าที่พลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของนักเรียน
ผลการวิจัยที่ปรากฏสะท้อนว่า การเรียนจะ
ประสบผลหรือมีทศิ ทางไปในทางใด มิได้อาศัยเพียง
สติปัญญาของผู้เรียน ความสามารถในการสื่อสาร
ของครู หรือบทเรียนจากหนังสือเพียงเท่านั้น แต่
สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวผู้เรียน สามารถส่งอิทธิพลต่อ
ทัศนะของผู้เรียน เพราะผู้เรียนสามารถรับสารทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม เช่น สถานภาพทางเศรษฐกิจ
สังคมของครอบครัว ส่งเสริมหรือฉุดรั้งความสนใจ
หรือการยอมรับ การเรียนรู้จากภายนอกได้จากการ
เรียนรูจ้ ากสิง่ แวดล้อมหรือสถานการณ์ และการเรียน
จากภายในได้จากสัญชาตญาณ Klapper (1960)
เห็นว่าผูร้ บั สารเลือกบริโภคสารอย่างรอบคอบ เลือก
รับสารที่สอดคล้องกับทัศนะของตน จากผลการวิจัย
พบว่า ผู้รับสารเปิดรับสารที่ตรงใจตนเองอยู่แล้ว
เลือกรับสารที่มีความยั่งยืน และเลือกสารที่มีอำ�นาจ
มากกว่าในบรรดาสารที่ถูกนำ�เสนอ จากการวิจัย
พบว่า ผูค้ นมักจะเลือกรับสารทีต่ รงกับทัศนะของตน
และหลีกเลี่ยงรับสารที่ตรงข้ามกับทัศนะของตน
ทัศนคติเป็นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการสือ่ สารมาก เนือ่ งจาก
บุคคลมักจะประเมินสื่อต่างๆ เข้าข้างตนเอง และจะ
สื่อสารได้ดีในเรื่องที่มีทัศนคติตรงกัน วัฒนธรรม
ได้แก่ ความเชื่อ ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่
เหมือนหรือต่างกัน จะเป็นตัวกำ�หนดความสำ�เร็จ

หรือความล้มเหลวของการสื่อสารได้ โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมไทย เด็กเชื่อฟังพ่อแม่ ผู้มีอาวุโสกว่า
รุ่นพี่ กลุ่ม ฯลฯ เห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นครู ในฐานะ
ผู้นำ�ความคิด (opinion leader) และคนเฝ้าประตู
(gate keeper) เลือกสารที่จะสื่อออกไป ในชั้นเรียน
แล้ว ครอบครัว ซึง่ หมายถึงผูใ้ หญ่ในครอบครัว ได้แก่
พ่อ แม่ ผูป้ กครอง ก็มบี ทบาทฐานะผูน้ �ำ ความคิดและ
คนเฝ้าประตูที่บ้าน เช่นกัน
อย่างไรก็ตามในการสอนประชาธิปไตยน่าจะ
ทำ�ความเข้าใจว่านักเรียนหรือใครก็ตามสามารถทีจ่ ะ
คิดต่างจากผู้อื่นได้ เพราะประชาธิปไตยคือการไม่
ปิดกัน้ เด็กและเยาวชนควรทีจ่ ะต้องถูกสอนให้มคี วาม
เป็นตัวของตัวเอง เพราะในสังคมที่ผู้คนคิดตามกัน
ในทุกเรื่องก็คงจะไม่สามารถพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ได้
ในการวิจยั ครัง้ นี้ แม้วา่ นักเรียนจะมีรปู แบบพฤติกรรม
ในการแสดงความคิดเห็นที่คล้ายๆ กัน ซึ่งสะท้อน
อิทธิพลของสังคมและครอบครัว แต่ก็ยังสะท้อนว่า
มีนักเรียนที่มีความกล้าในการแสดงความคิดเห็นใน
ระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นนิมิตรหมายที่ดีหากเขาเหล่านี้
ได้รับการกล่อมเกลาอย่างถูกทางต่อไป ก็อาจเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีเหตุมีผล เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า
ของสังคมในอนาคต
ข้อเสนอแนะ
ในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ครูได้
ข้อคิดเห็นว่า ทฤษฎีกบั การปฏิบตั เิ ป็นเรือ่ งทีข่ ดั แย้งกัน
หมายถึงเนื้อหาในบทเรียนกับสภาพความเป็นจริง
ในสังคมไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในฐานะครู
สภาพสังคมปัจจุบนั ไม่เอือ้ ต่อการสอนหน้าทีพ่ ลเมือง
เพราะมีตวั อย่างทีไ่ ม่ดอี ยูม่ าก ผูว้ จิ ยั เห็นว่าประเด็นนี้
มีความสำ�คัญ เพราะการสอน ครูจ�ำ เป็นต้องยกตัวอย่าง
ที่เหมาะสมกับบทเรียนประกอบเพื่อความเข้าใจ
หากในสภาพแวดล้อมมีแต่ตัวอย่างที่ไม่ดี ครูจะต้อง
มีคำ�อธิบายได้ว่าเป็นเพราะเหตุใด อาทิ ไม่ควรดื่ม
สุราขณะขับขี่ยานพาหนะเพราะจะเป็นอันตรายต่อ
ตนเองและผูอ้ น่ื ทำ�ความเสียหายแก่ชวี ติ และทรัพย์สนิ
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ทัง้ ของตนเองและของผูอ้ น่ื ก่อปัญหาสังคมในระยะยาว
เช่น เกิดคนพิการ เป็นภาระของครอบครัว ของสังคม
เป็นต้น แต่ข่าวสารที่นักเรียนรับรู้ ก็มีข่าวอุบัติเหตุ
ทีเ่ กิดจากการเสพเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์อยูเ่ ป็นประจำ�
สำ�หรับตัวอย่างของคำ�ว่าประชาธิปไตยที่
นักเรียนได้รบั รูผ้ า่ นสือ่ สารมวลชน เป็นอีกตัวอย่างหนึง่
ทีจ่ ะต้องหาคำ�อธิบาย กล่าวคือ เหตุการณ์การชุมนุม
ทางการเมืองระหว่างวันที่ 12 มีนาคม ถึง 19
พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย
โดยแกนนำ �ของฝ่ายที่เรียกตนเองว่า แนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)
เรียกร้องต้องการให้ฝ่ายรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์
ภายใต้การนำ�ของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ยุบสภาในทันทีเพราะไม่มีความชอบธรรม
ทีจ่ ะเป็นรัฐบาลอีกต่อไป อันเนือ่ งมาจากการปกครอง
ทีไ่ ม่มคี วามเป็นกลาง เลือกปฏิบตั ิ (ใช้สองมาตรฐาน)
ทำ�ให้ประชาชนได้รบั ความเดือดร้อน แกนนำ�ผูช้ มุ นุม
ประกาศผ่านสื่อต่างๆ ให้ผู้สนับสนุนแนวคิดนี้มา
รวมตัวกันในกรุงเทพมหานคร โดยมุง่ หวังให้มจี �ำ นวน
ไม่ต�่ำ กว่าหนึง่ ล้านคน เพือ่ ให้เกิดแรงกดดันให้รฐั บาล
ต้องปฏิบัติตามข้อเรียกร้องในทันที แต่การหาเป็น
เช่นนั้นไม่ จำ�นวนผู้ชุมนุมไม่ถึงจำ�นวนที่ตั้งเป้าไว้
การชุมนุมจึงไม่สามารถยุตภิ ายในกำ�หนดทีต่ งั้ ความ
หวังไว้ แกนนำ�ผูช้ มุ นุมจึงปรับรูปแบบให้เกิดการกดดัน
รัฐบาล ด้วยการย้ายทีช่ มุ นุมจากถนนราชดำ�เนินกลาง
ไปยังสีแ่ ยกราชประสงค์ ศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งหนึง่
ของกรุงเทพมหานคร ซึง่ แกนนำ�ก็คาดว่าน่าจะได้ผล
แต่การก็หาใช่เป็นดังคาดอีก เพราะรัฐบาลนายกฯ
อภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ เลือกหนทางทีจ่ ะหลีกเลีย่ งความ
รุนแรงมากที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ อาทิ การให้ทหาร
ตำ�รวจที่รักษาความสงบ ไม่ติดอาวุธ ไม่ตอบโต้
แต่ป้องกันตนเองโดยสมควรแก่เหตุ ความแตกหัก
จึงไม่สามารถเกิดขึน้ ได้ การชุมนุมจึงยืดเยือ้ จนถึงเดือน
พฤษภาคม สร้างความไม่สบายใจให้ประชาชนไทย
ทีร่ กั สันติทกุ คน ไม่วา่ จะอยูใ่ นประเทศหรือต่างประเทศ
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แม้กระทั่งมิตรประเทศต่างก็กังวลและเอาใจช่วยให้
เหตุการณ์ยุติโดยไม่เสียเลือดเนื้อ หรือหากจะต้อง
สูญเสียบ้างก็ขอให้นอ้ ยทีส่ ดุ ในทีส่ ดุ การชุมนุมก็ยตุ ลิ ง
วันที่ 19 พฤษภาคม แต่เป็นการยุติที่ตามมาด้วย
ความเสียหาย มีผู้คนจำ�นวนมากที่ได้รับผลกระทบ
จากการยุตกิ ารชุมนุม ด้วยการถูกทำ�ลายสิง่ ก่อสร้าง
และทรัพย์สินขององค์กรผู้ประกอบการและผู้อาศัย
อยู่รอบๆ บริเวณที่ชุมนุม
การเรียกร้องประชาธิปไตยในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว ผูช้ มุ นุมกล่าวว่ากระทำ�ได้โดยอ้าง มาตรา 63
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและ
ปราศจากอาวุธ แต่
ข้อที่ 1 ปรากฏว่ามีการใช้อาวุธ มีผู้บาดเจ็บ
ล้มตายและมีการเผาทำ�ลายทรัพย์สนิ ทัง้ ฝ่ายรัฐบาล
และฝ่ายผูช้ มุ นุมต่างก็โทษอีกฝ่ายหนึง่ ครูจะอธิบาย
นักเรียนอย่างไร
ข้อที่ 2 ในช่วงเวลาของการชุมนุมได้เกิด
เหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยหลายเหตุการณ์ อาทิ
การชุมชุมกดดันมิให้รัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ มีการ
ชุมนุมปิดทางเข้าออกสถานที่ประชุม การชุมชุม
กดดันผูน้ �ำ ฝ่ายตรงข้ามของผูช้ มุ นุมมิให้ปฏิบตั ภิ ารกิจ
ของกลุ่มด้วยการปิดทางเข้าออกสนามบินเพื่อมิให้
เดินทางไปยังสถานทีป่ ระชุม การรับบริจาคโลหิตของ
ผูช้ มุ นุมแล้วนำ�ไปเทยังสถานทีร่ าชการ พรรคการเมือง
ของฝ่ายรัฐบาล และบ้านพักนายกรัฐมนตรี ฯลฯ
ข้อนีไ้ ม่มคี �ำ อธิบายชัดเจนทัง้ จากฝ่ายรัฐบาลและฝ่าย
ผู้ชุมนุม ครูจะอธิบายนักเรียนอย่างไร
เมื่อเป็นเช่นนี้ตัวอย่างในข้อที่ 1 และข้อที่ 2
เป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธใช่หรือไม่
การชุมนุมกดดันมิให้อกี ฝ่ายกระทำ�ตามสิทธิเสรีภาพ
ทีพ่ งึ มีตามมาตรา 28 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 ครูสอนหน้าที่พลเมืองและ
การเมืองการปกครองจะอธิบายนักเรียนอย่างไร
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หากกระทรวงศึกษาธิการจะได้มกี ารทบทวน
บทเรียนในหลักสูตรหน้าที่พลเมืองและการเมือง
การปกครอง น่าจะได้มีการ
1. เพิม่ เติมบทเรียนตัง้ แต่ระดับประถมศึกษา
เนื้อหาเกี่ยวกับการเคารพกติกา การมีน้ำ�ใจเป็น
นักกีฬา การยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ น่ื การเคารพ
กฎหมาย การปฏิบัติตนตามกฎหมายของบ้านเมือง
เป็นต้น เพือ่ สร้างจิตสำ�นึกและสร้างภูมคิ มุ้ กันให้เด็ก
และเยาวชน ให้เห็นคุณและโทษของการเคารพ และ
ฝ่าฝืนกฎกติกาของสังคมและของบ้านเมือง เพื่อให้
เด็กและเยาวชนไม่หลงทาง ตกเป็นเครือ่ งมือของผูไ้ ม่
เคารพกฎหมายบ้านเมือง ไม่สบั สนระหว่างบทเรียน
กับการนำ�ไปปฏิบัติในชีวิตประจำ�วัน
2. เพิม่ เติมบทเรียนตัง้ แต่ระดับประถมศึกษา
เนือ้ หาเกีย่ วกับการรักษาคำ�พูด รักษาสัจจะ เพือ่ สร้าง
จิตสำ�นึกและสร้างภูมคิ มุ้ กันให้เด็กและเยาวชน ให้เห็น
คุณและโทษของการรักษาคำ�พูด การไม่รกั ษาคำ�พูด
เด็กและเยาวชนสามารถเห็นตัวอย่างได้ตั้งแต่ใน
ครอบครัว ทีโ่ รงเรียนและในสังคม ทีส่ �ำ คัญไม่ตกเป็น
เครื่องมือของผู้ไม่รักษาสัจจะ ที่เห็นชัดเจนคือผู้ที่
เรียกตนเองว่านักการเมือง

3. ศึกษาหาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง
โรงเรียนเตรียมนักการเมือง เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อม เยาวชน ให้เข้าใจความหมายของ
ประชาธิปไตย ความหมายคำ�ว่าสือ่ สารทางการเมือง
ปลูกฝังความเป็นนักการเมืองอย่างแท้จริง เป็น
ความหวังของประเทศชาติ ประชาชน ที่จะได้ผู้แทน
ที่ดีมีคุณธรรมมีผู้นำ�ประเทศที่มีคุณภาพ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปน่าจะได้มีการ
ศึกษา ดังนี้
1. ศึกษาหาสาเหตุที่ทำ�ให้เยาวชนไม่ไป
ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
2. ศึกษาความต้องการของครูที่จะแสวงหา
กลไกอืน่ ๆ ในการสือ่ สารทางการเมืองเพือ่ ให้การเรียน
การสอนหน้าที่พลเมืองและการเมืองการปกครอง
สัมฤทธิ์ผล
3. ศึกษาหาความต้องการของนักเรียนที่
อยากจะให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประชาธิปไตยทั้งในบ้านและในโรงเรียน
4. ศึกษาหาความต้องการของนักการเมือง
ทีจ่ ะมีสว่ นร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตยทัง้ ในบ้าน
และในโรงเรียน
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