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ค�ำน�ำ

เอกสารฉบับนี้ จัดท�าขึ้นเพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสร้างเยาวชนไทย 

ให้เป็นพลเมอืงทีด่ขีองชาติ เน่ืองจากในช่วงต้นของศตวรรษที ่21 (เริม่ต้นใน ค.ศ. 2011) 

ได้เกดิการเปลีย่นแปลงทางการเมอืงทีอ่ยูใ่นบรบิทของการต่อสูเ้รยีกร้องประชาธปิไตย 

ที่ เ กิดขึ้นในกระแสโลก หรือที่ เรียกกันว ่า “กระแสคลื่นประชาธิปไตย” 

(Democratic Wave) ที่เคลื่อนตัวในเวทีการเมืองและความมั่นคงของโลก โดยมิติ 

ของการเปลีย่นแปลงทางการเมอืงภายในนี ้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าความเปลีย่นแปลงนีม้นียัยะ 

ที่เกี่ยวพันโดยตรงกับปัญหาความมั่นคงของรัฐ นอกจากนี้ ส�าหรับประเทศไทย  

เกิดปรากฏการณ์การชุมนุมประท้วงของเยาวชนและคนรุ่นใหม่ ออกมารวมตัวกนั 

ท�ากิจกรรมชุมนุมเพ่ือแสดงออกทางการเมอืง เนือ่งจากความไม่พอใจในการบรหิาร

ประเทศของรัฐบาล การนัดรวมตัวชุมนุมถูกจัดข้ึนภายในสถานศึกษา หรือ 

จัดกิจกรรม “แฟลชม็อบ” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

ทีเ่กดิจากบทบาทของส่ือสงัคม (Social Media) ดังจะเหน็ได้จาก “การปฏวัิตผ่ิานทวิตเตอร์” 

(The Twitter Revolution) หรือ “การปฏิวัติผ่านเฟสบุ๊ค” (The Facebook  

Revolution) โดยสือ่สงัคมออนไลน์ได้กลายเป็นปัจจัยส�าคัญของการเปล่ียนแปลง

ทางการเมืองทั่วโลก ซึ่งอาจส่งผลให้สถานการณ์การชุมนุมมีแนวโน้มที่จะขยายตัว

เพิ่มมากขึ้น และไม่ได้จ�ากัดอยู่แต่ในเพียงสถานศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ จากหลากหลาย

เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงการเมืองในอนาคตการมีส ่วนร ่วม 

ของประชาชนจะถกูเปิดกว้างมากขึน้ ซึง่การเปิดกว้างนีจ้ะท�าให้เกดิการเมอืงมวลชน 

(Mass Politics) ที่อาจน�าไปสู่ความยุ่งยากหรืออาจกลายเป็นความไร้เสถียรภาพ

ทางการเมืองได้ แต่ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบัน ประชาชนโดยเฉพาะ

กลุม่เยาวชนคนรุน่ใหม่ทีอ่ยูใ่นระดบัชัน้มธัยมปลายและเยาวชนในระดับอดุมศกึษา 

ได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในวงกว้าง สัญญาณนี้ได้บ่งบอกว่าการขยายตัว 

ในการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอีกตัวชี้วัดหนึ่งที่มาคู่กับกระแสประชาธิปไตย 

ในเวทีโลก



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในฐานะหน่วยงาน

ด้านความม่ันคงและคลงัสมองของกองทพัไทย ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของกระแส

การเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผลต ่อพลังการขับเคลื่อนสังคมของเยาวชน  

ซึง่เป็นทรพัยากรบุคคลทีส่�าคญัต่อการพฒันาประเทศในอนาคต จงึได้จดัท�าเอกสารวจิยั 

เรื่อง “การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ”  

ขึน้ เพือ่ตอบสนองพระบรมราโชบายของรชักาลท่ี 10 ด้านการศกึษา โดยงานวิจยัน้ี 

เป็นการวิจัยเชิงอนาคต (Foresight) ที่มุ่งศึกษาถึงเหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ 

ที่มีโอกาสเกิดข้ึนได้ในอนาคตจากการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วยมุมมอง 

กรอบแนวคดิ หรอืวธิกีารท่ีไม่เหมอืนเดมิ การคาดการณ์ทีม่วีตัถปุระสงค์เน้นทีก่ารตดัสนิใจ 

เชิงนโยบาย หรอืการคาดการณ์เชงิยทุธศาสตร์ (Strategic Foresight) ความพยายาม

ในการอธิบายปัจจัยขับเคลื่อน (Drivers) ในปัจจุบันที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง 

ในอนาคต เพือ่วาดภาพและท�าความเข้าใจในภาพอนาคต (Scenario) ทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

รวมถึงแนวทางในการรับมือต่อประเด็นดังกล่าว พร้อมทั้งเตรียมความพร้อม 

และวางแผนรองรับเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกทางหนึ่ง 

       

     ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

กันยายน 2564



บทสรุปผู้บริหำร

เอกสำรวิจัย เร่ือง “กำรพัฒนำแนวทำงกำรเสริมสร้ำงเยำวชนไทย 

ให้เป็นพลเมอืงทีด่ขีองชำต”ิ มวีตัถปุระสงค์ ดงันี ้(1) เพือ่ศึกษาทศันคตขิองเยาวชน

ไทยต่อการเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ (2) เพื่อศึกษาแรงผลัก (Driving Force)  

ที่ ส ่ ง ผลต ่ อทั ศนคติ ของ เยาวชนไทยในการ เป ็นพล เมื อ ง ท่ี ดี ของชา ติ  

และ (3) เพือ่ศกึษาแนวทางการเสรมิสร้างทศันคตขิองเยาวชนต่อการเป็นพลเมอืงทีด่ี 

ของชาต ิโดยใช้แรงผลกั (Driving Force) ทีเ่ป็นตวัขบัเคลือ่นผ่านการท�าการทดลอง  

(Sandbox) กับกลุ่มเยาวชนตัวอย่าง เพื่อน�าผลของการศึกษาไปเป็นแนวทาง 

ในการเสรมิสร้างการเป็นพลเมอืงทีด่ขีองชาต ิผ่านการทดลองกจิกรรมในโครงการต้นแบบ

การเสรมิสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมอืงทีด่ ีภายใต้ประเดน็หลักคดิในเรือ่ง “ชาตินิยม 

(Nationalism)”

วิธีกำรด�ำเนินกำรศึกษำ ผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการศึกษาไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. การส�ารวจทัศนคติของเยาวชน เร่ือง “ทัศนคติของเยาวชนไทยต่อ 

การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ” เบื้องต้นน�าแบบสอบถามไปตรวจสอบความตรงตาม

เน้ือหา (Content Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 3 ท่าน มาวิเคราะห์ดัชนี 

ความสอดคล้องระหว่างรายการข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์การวิจัยด้วยค่า IOC 

(Index of Item Objective Congruence) ได้ค่าเฉลี่ยของดัชนีความสอดคล้อง 

(IOC) เท่ากับ 1.0 และน�าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่มีสภาพใกล้เคียงกับจ�านวน 

30 คน ได้ค่าความเท่ียง (Reliability) เท่ากับ 0.82 โดยน�าแบบสอบถามที่ได้ไป 

ใช้กับกลุ่มเยาวชนตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี ที่ก�าลังศึกษาตั้งแต่ก�าลังศึกษา

ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปจนถึงนักศึกษามหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ภาค 

ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยคัดเลือก

โรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่มีจ�านวนนักเรียนและนักศึกษามากที่สุดในทั้ง 4 ภาค 

และเพือ่ให้เกดิความหลากหลายของข้อมลูจงึพจิารณานกัศกึษาจากวทิยาลยัเทคนคิ



และมหาวิทยาลัยราชภัฏในแต่ละจังหวัด ผ่านการค�านวณด้วยสูตรทาโร ยามาเน 

(Taro Yamane) กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 399 คน รวบรวมข้อมูผ่าน Google Form 

ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564 โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ�านวนทั้งหมด 

458 คน

2. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกิจกรรมการปรับทัศนคติ  

(Workshop) กับผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาและเยาวชน จ�านวน 10 ท่าน  

เมือ่วนัที ่16 มถินุายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์ สถาบนัวชิาการ

ป้องกันประเทศ โดยน�าผลที่ได้จากแบบสอบถาม Google Form มาวิเคราะห์ 

เพือ่หาแรงผลกัหรอืปัจจยัสาเหต ุ(Driving Force) ทีม่ผีลต่อทศันคตขิองเยาวชนไทย 

3. การทดลองท�ากิจกรรม (Sandbox) กับกลุ่มเยาวชนตัวอย่าง โดยน�าผล

สรปุและแนวทางของการจดักจิกรรมทีไ่ด้จากการประชมุเชิงปฏบิตักิารฯ มาทดลองใช้ 

เพือ่ศกึษาแนวทางการเสรมิสร้างทศันคตขิองเยาวชนในการเป็นพลเมอืงทีด่ขีองชาติ 

ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 
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ผลกำรศึกษำวิจัย

1. ผลของกำรศกึษำทศันคตขิองเยำวชนไทยต่อกำรเป็นพลเมอืงทีดี่ของชำติ 

จากการสรุปผลของการส�ารวจทัศนคติของเยาวชนผ่าน Google Form  

กบัเยาวชนในโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายและมหาวทิยาลัยทัง้ 4 ภาค ถึงทัศนคติ

ของเยาวชนไทยต่อการเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ จ�านวน 458 คน โดยผลจาก 

การรวบรวมของแบบสอบถามถึงทัศนคติของเยาวชนไทยต่อการเป็นพลเมืองที่ดี 

ของชาติ แบ่งเป็น 2 ส่วน สามารถสรุปได้ ดังนี้

1.1 ทัศนคติต่อตนเอง/ส่วนบุคคล พบว่า เยาวชนเห็นด้วยเป็น

อย่างยิ่ง ว่าการเป็นพลเมืองที่ดีควรมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง  



คิดเป็นร้อยละ 41.7, เยาวชนเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ว่าการเป็นพลเมืองที่ดีควรม ี

ความซือ่สตัย์ ยดึถอืความถกูต้อง คดิเป็นร้อยละ 47.8 และ เยาวชนเหน็ด้วยเป็นอย่างยิง่ 

ว่าการเป็นพลเมืองที่ดีควรเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 63.1  

1.2 ทัศนคติต่อผู้อื่น/ สังคม/ ประเทศชำติ พบว่า เยาวชน 

ไม่แน่ใจ ว่าการเป็นพลเมืองที่ดีควรมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา  

พระมหากษัตริย์ คิดเป็นร้อยละ 35.2, เยาวชนเห็นด้วย ว่าการเป็นพลเมืองที่ดีควร

มีจิตสาธารณะเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง คิดเป็นร้อยละ 46.3, เยาวชน 

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ว่าการเป็นพลเมืองที่ดีควรมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

ค�านึงถึงผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้จากการกระท�าของท่าน คดิเป็นร้อยละ 44.8 และเยาวชน

ไม่แน่ใจ ว่าการเป็นพลเมืองที่ดีควรมีการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คิดเป็นร้อยละ 29.69 

สามารถสรปุผลการส�ารวจทศันคตขิองเยาวชนไทยต่อการเป็นพลเมอืงทีดี่

ของชาติได้ ดังนี้

 

แผนภำพที่ 1 แสดงสรุปทัศนคติเยำวชนไทยต่อกำรเป็นพลเมืองที่ดีของชำติ



จะเห็นได้ว่าจากผลการส�ารวจพบว่า มีประเด็นที่เยาวชน “ไม่แน่ใจ”  

ว่าประเด็นเหล่าน้ันมีความสอดคล้องกับการเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติหรือไม่ ได้แก่  

(1) ประเด็นความจงรักภักดีต ่อสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย ์  

และ (2) ประเดน็การมส่ีวนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิ

ทรงเป็นประมุข ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นมากที่สุดในระดับ “ไม่แน่ใจ”  

ถึงร้อยละ 35.20 และร้อยละ 29.69 ตามล�าดับ

 2. ศกึษำแรงผลกั (Driving Force) ทีส่่งผลต่อทัศนคติของเยำวชนไทย 

ในกำรเป็นพลเมอืงทีด่ขีองชำติ

จากผลของแบบสอบถามของเยาวชน น�าไปสูก่ารตัง้ค�าถามทีว่่าเพราะเหตุใด

เยาวชนกลุ่มตัวอย่าง จึงมีความคิดเห็นว่า (1) ประเด็นการมีความจงรักภักดี 

ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ (2) ประเด็นการมีส่วนร่วมทาง 

การเมอืงในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ โดยกลุม่เยาวชน

ตวัอย่างมคีวามคิดเหน็อยูใ่นระดบั “ไม่แน่ใจ” ว่าประเดน็ดังกล่าวมคีวามสอดคล้อง

กบัการเป็นพลเมืองท่ีดีของเยาวชน จงึน�าไปสูก่ารแสวงหา “แนวทำงกำรเสรมิสร้ำง

เยำวชนไทยให้เป็นพลเมืองที่ดี” โดยการพิจารณาหาแรงผลัก (Driving Forces) 

จากประเด็น (1) “การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ” ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการศึกษา 

ในคร้ังนี้ และแรงผลักที่เก่ียวข้องกับประเด็นข้างต้นที่เยาวชนกลุ ่มตัวอย่าง 

มีความคิดเห็นว่า “ไม่แน่ใจ” จากประเด็น (2) “ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาต ิ

ศาสนา พระมหากษัตริย์” และ (3) “การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 



ทั้งนี้ แรงผลักที่สร้างผลกระทบสูง (High Impact: HI) 2 อันดับแรก ได้แก่  

แรงผลักที่สร้างผลกระทบสูง (High Impact: HI)

ประเด็น “การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ”

(1) กระแสสังคมที่ชื่นชมให้คุณค่าคน 
ที่ท�าดีเพื่อส่วนรวม

(2) การได้เห็นตัวอย่าง  
(Role model) ที่ดี

ประเด็น “ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”

(1) การกล่อมเกลาทางสังคมผ่าน
สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา

(2) สถาบันเป็นแบบอย่างด้าน
จริยธรรมให้คนในสังคม

ประเด็น “การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

(1) ระบอบการปกครองไม่ตอบโจทย์
ชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่ชีวิตของเขาอยู่กับ
รัฐเสมือน (Virtual State) มากกว่ารัฐ
ชาติ (Nation State)

(2) เด็ก Gen Z เกิดมาในยุคที่รัฐชาติ 
(Nation State) ก�าลังเสื่อมศรัทธาลง 
โดยไม่มีความหวังกับระบบการเลือก
ตั้งในระบบประชาธิปไตยและ 
พระมหากษัตริย์ก็ไม่สามารถช่วยได้

ตำรำงที่ 1 แสดงแรงผลักจำกประเด็นที่เกี่ยวข้อง ที่สร้ำงผลกระทบสูง (High 

Impact: HI) 2 อันดับแรก

  จากการแรงผลัก (Diving Forces) ที่เกี่ยวข้องข้างต้น น�าไปสู่การแสวงหา

แรงผลักที่สามารถขับเคลื่อนทั้ง 3 ประเด็น ได้แก่ (1) การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 

(2) ความจงรักภกัดีตอ่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ และ (3) การมีสว่นรว่ม

ทางการเมอืงในระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุควบคูก่บั 

“แนวทางการเสริมสร้างเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองที่ดี”  โดยที่ประชุมฯ พิจารณา



แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว มีมติที่เป็นเอกฉันท์จากผู ้ทรงคุณวุฒิฯ  

ว่า แรงผลักหลักที่ส�ำคัญ (Common Driving Forces) คือ “กำรสร้ำงชำตินิยม 
(Nationalism)” ดังนั้น ควรสร้างความตระหนักรู ้ให้เยาวชนมีความเข้าใจ 
และตระหนักในเรื่องชาตินิยม (Nationalism) หรือความภาคภูมิใจที่มีต่อตนเอง  
ท้องถิน่ และประเทศชาต ิซึง่เป็นส่วนหนึง่ของการเป็นพลเมอืงทีด่ขีองชาตด้ิวยเช่นกนั  
จึงน�าไปสู่การทดลองกิจกรรม (Sandbox) กับเยาวชน Gen Z ซึ่งเป็นกลุ่ม 
เป้าหมายหลักของงานวิจัยชิ้นนี้  

  3. ศกึษำแนวทำงกำรเสรมิสร้ำงทศันคติของเยำวชนต่อกำรเป็นพลเมอืง
ที่ดีของชำติ โดยใช้แรงผลัก (Driving Force) ที่เป็นตัวขับเคลื่อนผ่ำนกำรท�ำ 
กำรทดลอง (Sandbox) กับกลุ่มเยำวชนตัวอย่ำง

การทดลองกิจกรรมกับเยาวชน Gen Z เพ่ือตอบค�าถามว่าเยาวชน 
มีความภาคภมูใิจต่อท้องถิน่และประเทศ หรอืตระหนกัรูใ้นเรือ่งชาตนิยิมหรอืไม่ อย่างไร 
ผ่าน การลงพืน้ท่ีจดักจิกรรมค่ายเยาวชนท่ีจงัหวดัเชยีงใหม่ โดยใช้ชือ่ว่า “ค่ายพฒันา
นักวิจัยเยาวชนท้องถิ่นสู่กลไกการพัฒนาเมืองหลังสถานการณ์ Covid-19” พบว่า
เยาวชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นดีกว่าจะใช้แนวคิด/กิจกรรม 
เพ่ือให้เกิดความรักสถาบันโดยตรง เพราะอาจเกิดกระแสการต่อต้านและปิดกั้น 
ทางความคิด จากกิจกรรมพบว่าเยาวชนเหล่านี ้เป็นผูท่ี้มคีวามคดิและคดิอย่างเป็นระบบ 
เช่น กิจกรรมวาดภาพแปรเมืองผ่านการปั้นดินน�้ามัน แต่ด้วยบริบทแวดล้อม 
ทัง้ทางการเมอืง ด้านเทคโนโลย ีท�าให้พฤตกิรรมบางอย่างแตกต่างจากค่านยิมด้ังเดมิ
ของสังคม เช่น ความกล้าแสดงออก/การเปิดกว้างทางความคิด และยอมรับ
วัฒนธรรมที่ความหลากหลายมากขึ้น รวมถึงความสามารถในการเข้าถึงสื่อสังคม
ออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว

โดยกจิกรรมเริม่ต้นจากการระดมความคิดเหน็ของเยาวชนผ่านการชวนคิด 
เพ่ือให้เยาวชนสามารถแสดงออกทางความคิดได้อย่างอิสระ พร้อมท้ังประมวลผล
จากประเดน็ต่าง ๆ  เหล่านี ้ให้เป็นแนวทำงในกำรเสรมิสร้ำงเยำวชนให้เป็นพลเมอืง

ที่ดีของชำติ มีรายละเอียด ดังนี้ 



 1. กำรท�ำควำมเข้ำใจบริบททำงสังคมในปัจจุบัน เพื่อสะท้อนทัศนคติ

และการรับรู้ของเยาวชนที่มีต่อสภาพความเป็นอยู่ของสังคมในปัจจุบันทั้ง 3 ระดับ

คือ ตนเอง ท้องถิ่น และประเทศเป็นอย่างไรบ้าง 

 2. กำรสร้ำงควำมภำคภมูใิจ (ตนเอง ท้องถ่ิน ประเทศ) ได้แก่ ควำมภำค

ภูมิใจต่อตนเอง เช่น มีความอดทน สามารถช่วยเหลือผู้อื่น มีความรับผิดชอบ  

จิตสาธารณะ มีความเป็นผู้น�า กล้าแสดงออก เป็นต้น ควำมภำคภูมิใจต่อท้องถิ่น 

เช่น ความเป็นเครือญาติ มีน�้าใจ มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ เป็นต้น  

และ ควำมภำคภูมิใจต่อประเทศไทย เช่น วัฒนธรรมดี คนไทยมีน�้าใจ เป็นต้น  

กล่าวได้ว่า ความภาคภมูใิจทีเ่ยาวชนน�าเสนอสามารถน�าเป็นพืน้ฐานของแนวความคดิ 

รักชาติ หรือชาตินิยมได้

3. กำรสร้ำงควำมคำดหวังร่วม รวมถึงปัญหา/อุปสรรคที่ขัดขวาง 

ความต้องการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม เช่น ปัญหาครอบครัว (พื้นฐานทางสังคม: 

ความยากจน ความเครียด และการว่างงาน) ปัญหาคอรัปชั่น ความเหลื่อมล�้า 

ทางสังคม การเข้าถึงสาธารณสุขและระบบการศึกษา ปรับปรุง/เปลี่ยนระบอบ 

การปกครองและระบบการศกึษา และความไม่เท่าเทยีมทางเพศ เป็นต้น จะเหน็ได้ว่า 

จดุร่วมเดียวกนัของเยาวชน/ประชาชน หรอืแม้แต่ภาครฐั คอื ต้องการพฒันาประเทศ

ให้มีความเจริญ ให้ประชาชนมีความผาสุก อยู่ดีกินดี และสามารถเข้าถึงสิทธิ 

ขั้นพื้นฐานในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่พึ่งได้รับ

4. กำรพัฒนำเมืองร่วมกัน จากการร่วมกันสร้างเมืองของเยาวชน เพื่อน�า

เสนอแนวทางการบริหารประเทศท่ีเยาวชนพึงปรารถนา โดยแต่ละกลุ่มมีจุดเน้น 

ที่แตกต่างกัน ดังนี้ กลุ่มที่ 1 เน้นสิทธิ เสรีภาพและการพัฒนาเมือง กลุ่มที่ 2  

เน้นสุขภาวะ สขุภาพ สิง่แวดล้อมและความเป็นอยูใ่นสงัคม กลุม่ที ่3 เน้นเทคโนโลยี

และการพัฒนาเมืองควบคู ่กับการอนุรักษ ์สิ่ งแวดล ้อม และ กลุ ่มที่  4  

เน้นการคมนาคมทีส่ะดวก ทนัสมยั พลงังานสะอาด วถิชีวีติและการท่องเทีย่ว โดยกลุม่

ทีช่นะการโหวต คอื กลุ่มที ่1 ซึง่ได้น�าเสนอแผนในการพฒันาเมืองในฝัน 3 มติิ ได้แก่  



(1) แผนพัฒนาสังคม/มนุษย์: สวัสดิการทางสังคม และการลดอัตราการว่างงาน  

(2) แผนพัฒนาสิ่งแวดล้อม: ตู้แลกขยะ (การแลกแต้ม/คะแนนสะสมจากขยะ)  

และ (3) แผนพฒันาเศรษฐกจิ: สร้าง Application Rebase เพ่ือให้ประชาชนซ้ือ 

ของออนไลน์ และมโีปรโมช่ันส่วนลด จะมบีตัรสวสัดิการส�าหรบับคุคลทีเ่ข้าไม่ถึงระบบ

อินเตอร์เน็ต

กล่าวโดยสรุป ผลการทดลองกิจกรรมดังกล่าว ท�าให้เห็นว่ายังพอมีโอกาส

ในการสร้างความเป็นชาตินิยมของชาติได้ โดยเริ่มต้นจากการรัก/ความภาคภูมิใจ

ทั้งต่อตนเอง ท้องถิ่นและสังคมก่อน เพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาทั้งต่อตนเอง  

ท้องถิ่นและประเทศชาติได้ โดยจุดเด่นของเยาวชน จากการน�าเสนอแผนพัฒนา 

ด้านต่าง ๆ ของเยาวชนจะมีการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ พร้อมทั้ง 

มคีวามคดิมุง่มัน่ในการพฒันาประเทศให้มคีวามทนัสมยั เกดิความเท่าเทยีมในทกุมติิ  

ส่วนจดุอ่อนไหวของเยาวชนทีส่�าคญั คอื ปัญหาทางสังคม/ครอบครวั หรอืสิง่แวดล้อม 

ที่เป็นองค์ประกอบท่ีส�าคัญต่อทัศนคติของเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาคนไร้บ้าน 

ปัญหาคนว่างงาน ปัญหาการเข้าถึงระบบการศึกษา และการเข้าถึงสาธารณสุข 

เป็นต้น 

 ดังนั้น โอกาสของการเป็นพลเมืองที่ดีย่อมมาจากความภาคภูมิใจในบ้าน

เกิดของตน ซึ่งหากศึกษาเปรียบเทียบกับกระบวนการการสร้างชาติของประเทศ 

ผู้แพ้สงครามอย่าง ญี่ปุ่น และเยอรมนี หรือแม้แต่ประเทศเวียดนาม ต่างก็ใช้

กระบวนการนี้ในการสร้างความเข้มแข็งของชาติ ด้วยเหตุนี้ ผลจากการทดลอง

กจิกรรมกบัเยาวชนกลุม่ตวัอย่าง ท�าให้เหน็ว่ายังพอมโีอกาสในการส่งเสริมประเดน็

ของ “ชาตนิิยม (Nationalism)” ภายใต้ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิ

ทรงเป็นประมขุ โดยน�าประเดน็ทัง้ 5 ประเดน็จากทศันคติของเยาวชนกลุม่ตัวอย่าง 

ได้แก่ (1) การมีทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม (2) อาหารอร่อย 

(3) การมีวัฒนธรรมประชาจ�าชาติไทย (4) การพัฒนาท้องถ่ินและเทคโนโลยี  

และ (5) การให้ความส�าคญักบัสขุภาพและสาธารณสขุ มาต่อยอดเพือ่ให้เกดิความรกั 



ความหวงแหนต่อสิ่งท่ีตนมีอยู่และพยายามรักษาเอกลักษณ์เหล่านั้นไว้ให้คงอยู ่

กับสังคม ซึ่งประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ อาจพัฒนาไปไกลกว่าการรักในถิ่นฐานบ้านเกิด 

ก็เป็นได้ เพื่อน�าไปสู่แนวทางในการเสริมสร้างเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองที่ดี 

ของชาต ิอย่างไรกต็าม สิง่ทีค่วรให้ส�าคญัอกีประการหนึง่ คอื “การยอมรบัความคดิเห็น

ต่างได้ แต่ต้องไม่ท�าลายประเทศชาต”ิ ดังนัน้ หากจะสร้างให้เยาวชนมคีวามรักชาติ 

ควรเริ่มต้นจากความรักและภาคภูมิใจอย่างง่ายที่สุดคือ เริ่มต้นจากตนเอง ท้องถิ่น 

และพัฒนาต่อยอดเชื่อมโยงไปถึงระดับประเทศ โดยต้องมีความสอดคล้องกับ

พฤติกรรมและปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมและ Generation เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและอดุมการณ์ของความรกัชาต ิหวงแหน ปกป้องและให้ความร่วมมอื

ในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงสืบไป 



ทัง้นี ้จากเอกสารวจิยั เรือ่ง “การพฒันาแนวทางการเสริมสร้างเยาวชนไทย

ให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ” สามารถสรุปเป็นผลการวิจัยทั้งหมดได้ ดังนี้ 



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

1. รฐับำลควรน�ำเรือ่งอดุมกำรณ์กำรรกัชำต ิหรอืชำตนิยิม (Nationalism) 

เป็นวำระส�ำคญัของชำต ิโดยการเสรมิสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมอืงทีด่ขีองชาต ิคือ 

การให้ความส�าคัญกับประเด็นการสร้างชาตินิยม (Nationalism) โดยการกระตุ้น

หาปัจจัยหรือสิ่งที่เยาวชนรู้สึกภาคภูมิใจ พร้อมทั้งพัฒนาและรักษาสิ่งเหล่านั้นไว้ 

เพื่อเป็นจุดร่วมและแรงกระตุ้นให้เกิดความรักชาติได้ในท่ีสุด ดังนั้น ควรแสวงหา

ปัจจัยหรือส่ิงที่เยาวชนรู้สึกภาคภูมิใจ ซึ่งเป็นรากฐานของความรัก/ภาคภูมิใจ/

หวงแหนต่อส่ิงท่ีตนเองมี พร้อมท้ังน�าประเด็นต่าง ๆ เหล่านั้น มาร่วมกันส่งเสริม

และอนุรักษ์เพื่อน�าไปสู่ความเป็นชาตินิยม (Nationalism) และความพลเมืองที่ดี

ของชาติในล�าดับต่อไป

2. คณะกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร ์ชำติ ด ้ำนยุทธศำสตร ์ชำติ  

ด้ำนกำรพฒันำเสริมสร้ำงศกัยภำพทรัพยำกรมนษุย์ ควรปรบัประเดน็ยทุธศาสตร์

และบรรจุประเดน็เรือ่งเยาวชน Gen Z เป็นหนึง่ในปัจจยัส�าคญัทีค่วรให้การส่งเสรมิ

เป็นพิเศษ เน่ืองจาก (1) ปัจจบัุนปัญหาช่องว่างระหว่างวยั (Generation Gap) เป็นปัญหา

ที่ส�าคัญของสังคม โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยคุณลักษณะพิเศษของ Gen Z 

เป็นผู้ที่เติบโตมาพร้อมกับสิ่งอ�านวยความสะดวก มีความสามารถทางเทคโนโลยี 

พร้อมทั้งสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในอีก 20 ปีข้างหน้าเยาวชนเหล่านี้  

จะเข้าสูว่นัแรงงานเป็นผูบ้รหิาร หรอืนกัปกครองประเทศในอนาคต จงึมคีวามจ�าเป็น

ต้องให้ความส�าคัญต่อแนวคิด ทัศนคติของเยาวชน Gen Z เป็นอย่างมาก  

และ (2) ควรเปิดโอกาสให้เยาวชนและคนรุน่ใหม่ เข้ามามส่ีวนร่วมในเรือ่งของสงัคม

และการเมืองมากขึน้ โดยจดัให้มคีณะกรรมการในการขบัเคลือ่นในการแก้ไขปัญหา

ต่าง ๆ ร่วมกัน หรือเชิญเยาวชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะท�างานของรัฐบาล  

เพื่อเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นและสร้างตัวตนให้กับเยาวชนอีกวิธีหนึ่ง



 3. รัฐบำลควรปรับโครงสร้ำงในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ (เยำวชน 
คนรุน่ใหม่) โดยก�ำหนดหน่วยงำนผูร้บัผดิชอบเกีย่วข้องกบัเยำวชนโดยตรง ปัจจบุนั
ยังขาดหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบและให้ความส�าคัญกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
ผ่านการกล่อมเกลาทางความคิดด้านต่าง ๆ หรือแม้แต่จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม  
หรอืกระตุน้ให้เยาวชนมีความรูส้กึรักชาต ิรกัสถาบนั เพือ่พฒันาไปสูค่วามเป็นชาตนิยิม 
(Nationalism) นอกจากนี้ บทบาทของสื่อถือได้ว่าเป็นองค์กรที่มีความส�าคัญ  
มีอิทธิพลต่อกระบวนการคิดของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในสังคมปัจจุบันเป็นอย่างมาก 
ดงันัน้ ควรมหีน่วยงานทีเ่ป็นหน่วยงานหลักในการร่วมกันปลกูฝังค่านยิม ความรกัชาติ 
รวมถึงชาตินิยมของประเทศที่เป็นรูปธรรมและเพื่อกระตุ้นให้เกิดการยอมรับแบบ
สมัครใจ พร้อมทั้งป้องกันการบิดเบือนของข่าวสาร (Fake News) ซึ่งท�าให้เยาวชน
หลงเข้าใจผิดได้ ขณะที่หน่วยงานต่าง ๆ  ของรัฐต้องพร้อมที่จะอธิบายถึงข้อเท็จจริง
ต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกัน   

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

 1. กำรจัดระบบกำรศึกษำของชำต ิควรมกีระบวนกำรเรยีนรูท้ีเ่ป็นระบบ
ทกุช่วงวยั ตัง้แต่ระดบัชัน้อนบุำลจนถงึระดบัมหำวทิยำลยั ผ่ำนกจิกรรมกำรเรยีนรู้ 
รปูแบบต่ำง ๆ  เพือ่หล่อหลอมให้เยาวชนเป็นพลเมอืงท่ีด ีพร้อมท้ังสอดแทรกแนวคดิ/
ลกัษณะของบคุคลต้นแบบ (Role Model) ท่ีดี พร้อมทัง้ควรมคีวามทนัสมัยเข้ากบั
ยุคสมัย โดยใช้ผู้ทรงอิทธิพล (Influencer) ของสังคม เพื่อให้เยาวชนเห็นเป็น 
แบบอย่างที่ดีและปฏิบัติตาม ซึ่งระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันไม่เอื้อต่อการสร้าง
ความเป็นพลเมืองทีด่ตีามระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
เนื่องจากการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนให้ความส�าคัญกับ 
การสร้างนกัเรียนท่ีมคีวามรูท่ี้เพยีงพอต่อการสอบเข้ามหาวทิยาลยั และตวัช้ีวดัความส�าเรจ็
ของกระทรวงศกึษาคอืการสอบเท่านัน้ ดงันัน้ ควรมกี�าหนดแนวทางในการจดัการศกึษา 
เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีที่สามารถปฏิบัติจริงได้ เช่น กิจกรรม 
การเรยีนรู/้เสรมินอกห้องเรยีน เป็นต้น ซึง่มสีอดคล้องกบัความคาดหวงัของเยาวชน

กลุม่ตวัอย่างทีต้่องการลดช่ัวโมงเรยีนและเน้นกจิกรรมนอกห้องเรยีน 



 2. มีระบบกำรขัดเกลำและเสริมสร้ำงศักยภำพของเยำวชนจำกสถำบัน

ทำงสังคม โดยเริ่มต้นตั้งแต่สถาบันครอบครัว เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของสถาบัน

อื่น ๆ  ทางสังคมเป็นสถาบันพื้นฐานแรกสุดท่ีมีความส�าคัญ ท�าหน้าที่อบรมขัดเกลา

ให้สมาชิกในครอบครัวเป็นคนดีของสังคมผ่านการอบรมเล้ียงดู นอกจากน้ี  

การมีสภาพแวดล้อมของชุมชน หรือท้องถ่ินที่ดีย่อมเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพ 

ของมนษุย์ พร้อมด้วยการสร้างสขุภาวะทีด่ทีัง้กาย ใจ สติปัญญาและสงัคม และการให้

ความส�าคัญกับการปฏริปูกระบวนการเรยีนรูท้ีต่อบสนองต่อการเปลีย่นแปลงของบรบิท

ทางสังคมในศตวรรษที่ 21 

ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

  1. การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการท�าการทดลองจากกลุ่มตัวอย่างเยาวชน 

ในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่เพยีงจงัหวดัเดยีว ดงันัน้ ควรมที�าการศกึษา โดยน�ารูปแบบ

การทดลองกจิกรรม (Sandbox) ดงักล่าวไปใช้ในพืน้ทีจ่งัหวดัอืน่ ๆ และภาคอืน่ ๆ ด้วย 

เพื่อได้ผลลัพธ์ท่ีมีคุณค่าทางวิชาการในระดับมหภาคมากขึ้น พร้อมทั้งสามารถ 
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1เอกสารวิจัย (Research Paper) เรื่อง 
“การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ”

บทที่ 1

บทน�ำ

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
ในช่วงต้นของศตวรรษท่ี 21 (เร่ิมต้นใน ค.ศ. 2011) ได้เกิดการเปลีย่นแปลง

ทางการเมอืงทีอ่ยูใ่นบรบิทของการต่อสูเ้รยีกร้องประชาธปิไตยทีเ่กดิขึน้ในกระแสโลก 
หรือที่เรียกกันว่า “กระแสคลื่นประชาธิปไตย” (Democratic Wave) ที่เคลื่อนตัว
ในเวทีการเมืองและความมั่นคงของโลก โดยมิติของการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ภายในนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าความเปลี่ยนแปลงนี้มีนัยยะที่เก่ียวพันโดยตรงกับปัญหา
ความม่ันคงของรัฐ ซึ่งในปัจจุบันนี้ความมั่นคงทางการเมืองนับเป็นส่วนหนึ่ง 
ของความมั่นคงของมนุษย์และกล่าวได้ว่าปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงเป็นมิติ
ของปัญหาภายในมากกว่าจะเป็นเรือ่งของปัญหาภายนอก1 ดังเช่นเหตกุารณ์อาหรบั
สปรงิ (Arab Spring) เป็นเหตกุารณ์การลกุฮอืประท้วงของประชาชนทีส่่งผลให้เกดิ
การเปล่ียนแปลงทางการเมอืงในหลายประเทศ และทัว่ภมูภิาคตะวนัออกกลางรวมถงึ
แอฟริกาเหนือ อันได ้แก ่ การเรียกร ้องประชาธิปไตยในประเทศตูนิเซีย  
การทีป่ระชาชนจ�านวนมากใช้ช่องทาง Social Media ในการเรยีกร้องประชาธปิไตย
จนเกิดเป็นกระแสต่อต้านรัฐบาลในประเทศอียิปต์ การปะทะกันระหว่างต�ารวจกับ 
ผูช้มุนมุทีน่บัถอืศาสนาอสิลามนกิายชอิะห์ ทีไ่ม่พอใจการปกครองของชนชัน้ปกครอง
ทีน่บัถอืศาสนาอิสลาม นกิายซนุนใีนประเทศบาห์เรน การต่อต้านประธานาธบิดีอาลี  
อับดุลเลาะห์ ซาเลห์ ที่ปกครองประเทศมานาน 33 ปี ในประเทศเยเมน  
ส�าหรบัเหตกุารณ์การชมุนุมประท้วงในแอฟรกิา ได้แก่ การต่อสูร้ะหว่างฝ่ายรัฐบาล
และฝ่ายต่อต้านในประเทศลเิบยี และสดุท้ายความขัดแย้งระหว่างผูน้�าและกลุม่ต่อต้าน 

ซึ่งยืดเยื้อและต่อเนื่องมานานในประเทศซีเรีย2, 3

1 สุรชาติ บ�ารุงสุข (2563). ฤดูใบไม้ผลิ! : คลื่นการเมืองจากอาหรับสู่ฮ่องกง The Spring! : Political 
Wave from Arub to Hong Kong. โครงการความมัน่คงศึกษา. บริษทั สแควร์ ปริน๊ซ์ 93 จ�ากัด. (หน้า ก-ฉ). 
2 VoiceTV. (2558). อาหรับสปริง : จดุเร่ิมต้นการเปล่ียนแปลงในตะวนัออกกลาง. สบืค้นเมือ่ 28 ต.ค.63. 
จาก https://www.voicetv.co.th/read/26885 
3 มาโนชญ์ อารีย์. (2561). อาหรับสปริง ถึง “วิกฤตซีเรีย” สู่ความหวาดหวั่น “สงครามโลกครั้งที่ 3”. 
สบืค้นเมือ่ 29 ต.ค.63. จาก https://news.mthai.com/webmaster-talk/news-focus/634180.html 
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ส�าหรับในเอเชียการชุมนุมประท้วงในฮ่องกงเพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ 

และต่อต้านระบบอ�านาจนิยมของจีน ภายใต้พลังขับเคลื่อนของเยาวชนคนรุ่นใหม่ 

ทีเ่ชือ่มัน่ในสทิธเิสรภีาพทางการเมอืงการปกครองตนเองของรฐับาล ประเดน็ทีน่่าสนใจ

ประเด็นหน่ึงในเหตุการณ์การประท้วงในฮ่องกงคือการออกมาเคลื่อนไหว 

ของกลุ่มคนรุน่ใหม่ท่ีเป็นนกัเรยีนในระดบัชัน้มธัยมปลายหรอืกลุม่ Scholarism ทีเ่ริม่

เรียกร้องเกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษาจนได้รับชัยชนะ และได้ยกระดับเป็น

ขบวนการเรียกร้องทางการเมืองโดยตรงกับรัฐบาลฮ่องกง โดยวิธีการต่อสู ้ 

ของชาวฮ่องกงน้ันมีการยกระดับอย่างหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุม 

แบบไร้แกนน�า การสลายตัวแล้วรวมใหม่อย่างรวดเร็ว การรวมตัวกันเป็นก้อน 

เพือ่ความปลอดภยั การระมดัระวงัไม่ให้ถกูตดิตามโดยรัฐ การใช้อุปกรณ์ในการป้องกนัสารเคมี  

การประยกุต์สิง่ของในชวีติประจ�าวนัเป็นเกราะก�าบงั การใช้แอพพลเิคชัน่หรอืเครอืข่าย

ในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้ชุมนุม เป็นต้น ซ่ึงการต่อสู้ในลักษณะนี้สามารถ 

เกิดขึ้นกับหลายประเทศในโลกปัจจุบันได้ด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ที่มีพลังแห่ง 

การเปลีย่นแปลง4, 5การเปลีย่นแปลงทางการเมอืงภายในนบัเป็นปัจจยัน�าเข้าทีส่�าคัญ

ประการหนึ่งของกระบวนการก�าหนดนโยบายความมั่นคงของรัฐ รวมทั้ง 

ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังนับว่าเป็นปัญหาความมั่นคงในตัวเองด้วย

นอกจากนี้ กระแสความเปลี่ยนแปลงข้างต้นยังสะท้อนให้เห็นถึง 

ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดจากบทบาทของสื่อสังคม (Social Media)  

ดงัจะเหน็ได้จาก “การปฏวิตัผ่ิานทวติเตอร์” (The Twitter Revolution) หรอื “การปฏวิตั ิ

ผ่านเฟสบุค๊” (The Facebook Revolution) โดยสือ่สงัคมออนไลน์ได้กลายเป็นปัจจยั

ส�าคัญของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองท่ัวโลก หลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้

สะท้อนให้เห็นถึงการเมืองในอนาคตที่การมีส่วนร่วมของประชาชนจะถูกเปิดกว้าง
4 สุรชาติ บ�ารุงสุข (2563). ฤดูใบไม้ผลิ! : คลื่นการเมืองจากอาหรับสู่ฮ่องกง The Spring! : Political 
Wave from Arub to Hong Kong. โครงการความมั่นคงศึกษา. บริษัท สแควร์ ปริ๊นซ์ 93 จ�ากัด. (หน้า 
108-109). 
5 Khaosod Online. (2563). ชวนรู้จัก ‘ฮ่องกงโมเดล’ คืออะไร ท�าไมถูกน�ามาเปรียบเทียบกับม็อบ
ไทย. สืบค้นเมื่อ 29 ต.ค.63. จาก https://www.khaosod.co.th/politics/news_5125000 
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มากขึ้น ซึ่งการเปิดกว้างนี้จะท�าให้เกิดการเมืองมวลชน (Mass Politics) ที่อาจน�า

ไปสู ่ความยุ ่งยากหรืออาจกลายเป ็นความไร ้ เสถียรภาพทางการเมืองได ้  

แต่ขณะเดยีวกนักป็ฏเิสธไม่ได้ว่าในปัจจบุนั ประชาชนโดยเฉพาะกลุม่เยาวชนคนรุน่ใหม่

ที่อยู่ในระดับช้ันมัธยมปลายและเยาวชนในระดับอุดมศึกษา ได้เข้ามามีส่วนร่วม

ทางการเมืองในวงกว้าง สัญญาณนี้ได้บ่งบอกว่าการขยายตัวในการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนเป็นอีกตัวชี้วัดหนึ่งที่มาคู่กับกระแสประชาธิปไตยในเวทีโลก6

ส�าหรับเหตกุารณ์ประท้วงในประเทศไทยทีก่�าลงัปรากฏในห้วงปี พ.ศ. 2563 นี้  

พบปรากฎการณ์ทีไ่ม่เคยเกดิขึน้มาก่อน คอืการเปลีย่นแปลงของเยาวชนคนรุน่ใหม่

โดยเฉพาะอย่างยิง่เป็นเยาวชนระดบัช้ันมธัยศึกษาตอนปลายและเยาวชนในระดับอดุมศกึษา 

ที่ออกมาแสดงพลังและต้องการขับเคลื่อนความเปล่ียนแปลงให้เกิดขึ้นเช่นเดียว 

กบัในฮ่องกง ดงัทีน่กัวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้ว่าในห้วงทศวรรษ 1990 ถงึทศวรรษ 

2000 จะเกิดกระแสการเปลี่ยนผ่านไปสู ่ประชาธิปไตยหรือ “กระแสคลื่น

ประชาธิปไตยลูกที่สี่” (The Fourth Wave) ที่ขยายตัวครอบคลุมแทบทุกพื้นที่ 

ของโลก7, 8 โดยลักษณะของคนรุ ่นใหม่ในปัจจุบันเป็นเจนเนอเรชั่นที่คุ ้นชิน 

กบัเทคโนโลย ีมคีวามรูส้กึร่วมทางการเมอืง และมรีะดบัความสนใจ (Speed & Degree) 

ของพฒันาการทางการเมอืงท่ีรวดเรว็ เชือ่ในประชาธปิไตยการใช้สทิธแิละการรกัษา

สิทธิของตัวเอง ชอบหลักของเหตุผลและการถกเถียง เชื่อว่าทุกสิ่งสามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ 9 ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วม

ทางการเมืองและเกิดการชุมนุมข้ึน จากคุณลักษณะของเยาวชนที่กล่าวมาข้างต้น

ท�าให้ทราบว่าเยาวชนกลุ่มนี้กลายเป็นกลุ่มคน Species ใหม่ของประเทศที่ม ี

การเรยีนรูโ้ดยอตัโนมตั ิซึง่นบัเป็นเอกลกัษณ์หรอืจุดแขง็ส�าหรบัการพัฒนาประเทศ

6 อ้างแล้ว สุรชาติ บ�ารุงสุข (2563). (หน้า 18-19). 
7 อ้างแล้ว สุรชาติ บ�ารุงสุข (2563). (หน้า ง). 
8 พล ชมภูพันธุ์. (ม.ป.ป..). การถดถอยของประชาธิปไตยและระบอบการปกครองแบบผสม. เอกสาร
อัดส�าเนา. 
9 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ. (2563). การประชุมเสวนาอุปนิสัยกับ
พฤติกรรมของเยาวชนที่น่าสนใจในปัจจุบัน. เอกสารอัดส�าเนา. 
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ในด้านต่าง ๆ ในอนาคต หากทัศนคติและความคิดเห็นของเยาวชนกลุ่มน้ีได้ผ่าน 

การพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบด้าน และค�านึงถึงเสียงของคนส่วนใหญ่ทั่วทั้งประเทศ  

ก็จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนส�าคัญหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทยในทางที่เหมาะสม

และเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประเด็นส�าคัญอีกประการหนึ่งที่สังคมต้องมุ่งให้

ความส�าคญักบัเยาวชนคนรุน่ใหม่ เนือ่งจากโครงสร้างประชากรของประเทศไทยได้

เข้าสู ่การเป็นสังคมผู ้สูงอายุแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 256210 โดยอัตราการพึ่งพิง 

ของประชากรของประเทศไทยจะเพิม่ข้ึนจากร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2560 เป็นกว่าร้อยละ  

50 ภายในปี พ.ศ.2583 ซึ่งหมายความว่าประเทศไทยจะเหลือประชากรไม่ถึง 

2 คน ท�างานเพื่อเลี้ยงผู้สูงอายุ 1 คน ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีความจ�าเป็นเร่งด่วน

ทีต้่องพฒันาเยาวชนให้มคีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่�าเป็นต่ออนาคตของชาต ิเพ่ือทีจ่ะเป็น

ทรพัยากรบคุคลทีม่ส่ีวนร่วมในการพฒันาประเทศในอนาคตให้บรรลเุป้าหมายตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี11

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

รัชกาลที่ 10 ได้ทรงพระราชทานพระบรมราโชบายด้านการศึกษา เพื่อมุ่งสร้าง 

พื้นฐานให้แก่ผู้เรียนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้น้อมน�าไปปฏิบัติให้บังเกิดผล ซึ่งประกอบ

ด้วยแนวพระบรมราโชบาย 4 ประการ คือ ประการแรกการมีทัศนคติที่ถูกต้อง 

ต่อบ้านเมือง ขยายความได้ว่าการมีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง การยึดมั่น

ในศาสนา การมัน่คงในสถาบันกษตัริย์ การมคีวามเอือ้อาทรต่อครอบครวัและชมุชน

ของตน ประการที่สองการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม ขยายความได้ว่า 

การรูจ้กัแยกแยะสิง่ทีผ่ดิ – ชอบ / ชัว่ – ด ีการปฏิบตัแิต่สิง่ท่ีชอบ สิง่ทีดี่งาม การปฏเิสธ

สิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และการช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง ประการที่สามการมีงาน

ท�า-มีอาชีพ ขยายความได้ว่าการเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกฝนอบรม
10 จิราภรณ์  การะเกตุ. (2563). ประเทศไทยกับสังคมผู้สูงอายุ.  สืบค้นเมื่อ 3 พ.ย.63.จาก https://
il.mahidol.ac.th/th/i-Learning-Clinic/ general-articles/ประเทศไทยกับสังคมผู้สู
11 บีนา กุตติพารามบิล. (2563). พัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับมือกับอนาคตได้อย่างมั่นใจ. สืบค้นเมื่อ 2 
พ.ย.63. จาก https://www.unicef.org/thailand/th/stories/พัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับมือกับ
อนาคตได้อย่างมั่นใจ  
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ในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชน รักงาน สู้งาน ท�าจนงานส�าเร็จ การฝึกฝน

อมรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน การท�างานเป็น

และมีงานท�าในที่สุด การสนับสนุนผู้ส�าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท�าจนสามารถ

เลี้ยงตนเองและครอบครัว และประการที่สี่การเป็นพลเมืองดี ขยายความได้ว่า 

การเป็นพลเมอืงดเีป็นหน้าท่ีของทกุคน ครอบครวั – สถานศกึษาและสถานประกอบ

การต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท�าหน้าที่เป็นพลเมืองดี การเป็นพลเมืองดี คือ 

“เห็นอะไรที่จะท�าเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องท�า” เช่นงานอาสาสมัคร งานบ�าเพ็ญ

ประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท�าด้วยความมีน�้าใจ และความเอื้ออาทร12,13,14  

หน่วยงานด้านการศึกษาทัว่ประเทศได้ยดึถอืพระบรมราโชบายนีเ้ป็นหลกัในการผลติ

เยาวชนไทย เพื่อมุ่งหวังให้เยาวชนไทยมีทัศนคติที่ดีในอนาคตและเป็นก�าลังส�าคัญ

ในการพัฒนาบ้านเมือง

 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในฐานะหน่วยงาน

ด้านความม่ันคงและคลงัสมองของกองทพัไทย ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของกระแส

การเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผลต่อพลังการขับเคลื่อนสังคมของเยาวชน ตลอดจน

พระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 10 ต่อการสร้างเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองที่ดี 

ในอนาคต จึงได้จดัท�าเอกสารวจิยั เรือ่ง “การพฒันาแนวทางการเสรมิสร้างเยาวชน

ไทยให ้เป ็นพลเมืองที่ดีของชาติ” ขึ้น เพื่อตอบสนองพระบรมราโชบาย 

ของรชักาลที ่ 10 นโยบายของรฐับาล รวมถงึนโยบายของกองทพั โดยงานวจิยันีเ้ป็น 

การวจิยัเชงิอนาคต (Foresight) ทีมุ่ง่ศกึษาถึงเหตกุารณ์หรอืปรากฏการณ์ท่ีมโีอกาส

เกดิขึน้ได้ในอนาคตจากการวเิคราะห์เหตกุารณ์ต่าง ๆ  ด้วยมมุมองกรอบแนวคดิหรอื

วธิกีารทีไ่ม่เหมอืนเดมิ การคาดการณ์ทีม่วีตัถปุระสงค์เน้นท่ีการตดัสินใจเชงินโยบาย 
12 ส�านักงานศึกษาธิการภาค 17 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2562). รายงานผลการด�าเนิน
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการด�าเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ. เอกสารอัดส�าเนา. (หน้า 6) 
13  กาญจนา  นาคสกุล. (ม.ป.ป..). พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ที่ 10. สืบค้นเมื่อ 30 ต.ค.63. จาก https://www.attth.org/พระบรมราโชบายการศึกษา/. 
14 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร. (ม.ป.ป..) พระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10. เอกสารอัดส�าเนา. (บันทึกโดยเกษม วัฒนชัย องคมนตรี) 
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หรือการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) นี้ พยายามบรรยาย 

และอธิบายปัจจยัขับเคลือ่น (Drivers) ในปัจจบัุนทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงในอนาคต

วาดภาพและท�าความเข้าใจในภาพอนาคต (Scenario) ทีเ่กดิขึน้ รวมถงึการเตรียมพร้อม

และวางแผนรองรับเหตุการณ์ท่ีคาดว ่าจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยเช ่นกัน15  

ซึง่นบัเป็นการมองภาพอนาคตของเยาวชนไทยและวางแผนยทุธศาสตร์ในการพฒันา

เยาวชนทีถ่อืเป็นทรพัยากรบุคคลหลกัของประเทศในการเป็นพลเมอืงในยคุอนาคต

1.2 ปัญหำกำรวิจัย 

 1.2.1 ทัศนคติของเยาวชนไทยต่อการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นอย่างไร

1.2.2 แรงผลัก (Driving Force) ที่ส่งผลต่อทัศนคติของเยาวชนไทย 

ในการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติคืออะไร

1.2.3 ผลลัพธ์ของการท�าการการทดลอง (Sandbox) กับกลุ่มเยาวชน

ตัวอย่าง จากการน�าแรงผลัก (Driving Force) ที่เป็นตัวขับเคลื่อนท่ีส�าคัญ 

ต่อการเสริมสร้างทัศนคติของเยาวชนต่อการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ

1.3 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ

1.3.1 เพื่อศึกษาทัศนคติของเยาวชนไทยต่อการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ

1.3.2 เพื่อศึกษาแรงผลัก (Driving Force) ที่ส่งผลต่อทัศนคติของเยาวชน

ไทยในการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ

1.3.3 เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสร้างทัศนคติของเยาวชนต่อการเป็น

พลเมืองท่ีดีของชาติ โดยใช้แรงผลัก (Driving Force) ที่เป็นตัวขับเคลื่อนผ่าน 

การท�าการทดลอง (Sandbox) กับกลุ่มเยาวชนตัวอย่าง 

15 อภวิฒัน์ รตันวราหะ. (2563). อนาคตศกึษา. ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ วจิยัและ
นวัตกรรม (สกสว.). หจก. ล็อคอินดีไซน์เวิร์ค. เชียงใหม่. หน้า 61-63. 
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1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ

  เอกสารวิจัย เรื่อง “การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างเยาวชนไทย 

ให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ” มีขอบเขตของการศึกษาดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร การวิจัยนี้มุ่งศึกษาประชากรที่เป็นเยาวชน

ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปลายจนถึงเยาวชนในระดับอุดมศึกษา

  1.4.2 ขอบเขตด้านเน้ือหา การวิจัยนี้มุ ่งศึกษาถึงการพัฒนาแนวทาง 

การเสริมสร้างเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ

  1.4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา ใช้ระยะเวลาในการศึกษารวมทั้งสิ้น  

12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

1.5 วิธีกำรศึกษำ

 เอกสารวชิาการฉบับนีเ้ป็นการศกึษาการวจิยัแบบผสมผสานวิธกีาร (Mixed 

Methods Research) ผู้ศึกษาได้แบ่งวิธีการศึกษาไว้ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

  ขัน้ที ่1 ส�ารวจทัศนคตขิองเยาวชนโดยใช้แบบสอบถามผ่านระบบ Google 

Form ในหวัข้อ “ทศันคตขิองเยาวชยไทยต่อการเป็นพลเมอืงทีดี่ของชาติ” กบัเยาวชน

ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัย ท้ัง 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ  

ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ถึงทัศนคติของเยาวชนไทยต่อ 

การเป็นพลเมอืงทีด่ ี ซึง่ผลลพัธ์จากขัน้ตอนนีเ้พือ่ให้ทราบถงึ ทศันคตขิองเยำวชนไทย

ต่อควำมเป็นพลเมืองที่ดีของชำติ

  ขั้นที่ 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (Workshop) กับผู้ทรงคุณวุฒิ  

เพื่อวิเคราะห์หาแรงผลักหรือปัจจัยสาเหตุ (Driving Force) ที่มีผลต่อทัศนคต ิ

ของเยาวชนไทย เพือ่คดัเลอืกปัจจยัทีส่่งผลกระทบสูง (High Impact) ต่อทศันคติ

ของเยำวชนไทยในกำรสร้ำงเยำวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของชำติ 

  ขั้นที่ 3 น�าแรงผลักหรือปัจจัยสาเหตุ (Driving Force) ที่ส่งผลกระทบต่อ

ทัศนคติของเยาวชนไปทดลองกับเยาชนตัวอย่าง เพือ่ศกึษำแนวทำงกำรเสรมิสร้ำง

ทศันคตขิองเยำวชนในกำรเป็นพลเมอืงทีด่ขีองชำต ิ
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แผนภำพที ่1 วธีิการศกึษา 
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1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1.7.1 เยาวชนไทย หมายถึง บุคคลที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี และก�าลัง

ศึกษาอยู ่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิตนักศึกษาที่ก�าลังศึกษา 

อยู่ในมหาวิทยาลัย ประจ�าปีการศึกษา 2563

1.7.2  ความเป็นพลเมือง หมายถึง ทัศนคติต่อตนเอง/ส่วนบุคคล ได้แก่ 

(1) การมรีะเบยีบวินัยและความรบัผดิชอบต่อตนเอง (2) การมีความซื่อสัตย์ ยึดถือ

ความถกูต้อง และ (3) เคารพสทิธแิละเสรภีาพของผูอื้น่ และทศันคตต่ิอผูอ้ืน่/ สงัคม/ 

ประเทศชำติ ได ้แก่ (1) การมีความจงรักภักดีต ่อสถาบันชาติ  ศาสนา  

พระมหากษัตริย์ (2) การมจีติสาธารณะเหน็ประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตัง้ (3) การมี 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ค�านงึถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้จากการกระท�าของตนเอง 

และ (4) การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิ 

ทรงเป็นประมขุ

  1.7.3  ทัศคติ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของเยาวชนต่อการเป็นพลเมือง 

ที่ดีของชาติ

  1.7.4  แรงผลกั (Driving Force) หมายถงึ แรงผลกัทีท่�าให้เยาวชนมทัีศนคติ

ต่อการเป็นพลเมอืงท่ีดขีองชาติ

1.8 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

1.8.1  ท�าให้ทราบถงึทศันคติของเยาวชนไทยต่อการเป็นพลเมอืงในอนาคต

1.8.2 ท�าให้ทราบถึงแรงผลัก (Driving Force) ที่ส่งผลต่อทัศนคติ 

ของเยาวชนไทยในการเป็นพลเมอืงในอนาคต ซึง่จะน�ามาสู่การสร้างภาพเหตุการณ์

อนาคต (Future Event) ของการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ

1.8.3 เพื่อท�าการทดลองกับกลุ่มเยาวชนตัวอย่าง โดยการน�าแรงผลัก 

(Driving Force) ทีท่ีเ่ป็นตวัขบัเคลือ่นกบัการเสริมสร้างทศันคตขิองเยาวชนไทยต่อ

การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 

Social 
responsibility

Loyalty

Self Esteem

ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
๖๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐๒-๒๗๕-๕๗๑๕  www.sscthailand.org
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Social 
responsibility

Loyalty

Self Esteem

ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
๖๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐๒-๒๗๕-๕๗๑๕  www.sscthailand.org

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
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บทที่ 2

ทบทวนวรรณกรรม

 การศกึษาในส่วนนีใ้ห้ความส�าคญักบัการทบทวนแนวคิดทฤษฎแีละงานวจิยั

ทีมี่ความเช่ือมโยงกบัประเดน็ของการวจิยั รวมถงึการทบทวนวรรณกรรมทีจ่ะน�าไป

สูก่ารวางกรอบโครงส�าหรับการวเิคราะห์เนือ้หา และข้อมลูท่ีได้รบัจากการเกบ็ข้อมลู

ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การรวบรวมจากแบบสอบถาม การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

(Workshop) และการทดลองกจิกรรม (Sandbox) กบักลุ่มเยาวชนตัวอย่าง เพือ่ให้

เกิดความชัดเจนในประเดน็ของการศกึษา สามารถน�าไปก�าหนดขอบเขตให้ตรงตาม

วัตถุประสงค์ และน�าไปสู่การตอบค�าถามของการวิจัย ซึ่งการศึกษาในส่วนนี้ ผู้วิจัย

ได้ท�าการศึกษาตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 2.1 ความหมายของเยาวชน

 2.2 ความหมายของพลเมือง

2.3 การสร้างพลเมือง (Civic Education)

2.4 คุณลักษณะพลเมืองที่ดี

2.5 ชาตินิยม (Nationalism)

2.6 Scenario Planning

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ควำมหมำยของเยำวชน

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 255416 ได้ให้ความหมาย 

ของเยาวชนว่าหมายถึง บุคคลอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์

เยาวชนไทย หมายถึง บุคคลที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี17 และก�าลังศึกษา

16 ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา. (2554). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554.สืบค้นจาก. 
https://dictionary.orst.go.th/. เมื่อวันที่ 29 ม.ค.64.
17 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ. (ม.ป.ป..). ส�ารวจข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ปี 2535.สืบค้นจากhttp://
statstd.nso.go.th/definition/projectdetail.aspx?periodId=45&defprodefId=531. เมื่อวันที่ 
7 ม.ค.63.
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อยู ่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิตนักศึกษาที่ก�าลังศึกษาอยู ่ใน

มหาวิทยาลัย ประจ�าปีการศึกษา 2563 

2.2 ควำมหมำยของพลเมือง

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย18 พทุธศกัราช 2560 หมวด 4 มาตรา 50 

ได้ระบุถึงหน้าที่ของปวงชนชาวไทยไว้ ดังนี้  (1) พิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงชาติ ศาสนา  

พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์

ทรงเป็นประมุข (2) ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ  

และสาธารณสมบัติของแผ่นดินรวมท้ังให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย (3) ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด (4) เข้ารับการศึกษาอบรม 

ในการศกึษาภาคบงัคบั (5) รบัราชการทหารตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ(6) เคารพและไม่ละเมดิ

สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และไม่กระท�าการใดที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยก

หรือเกลียดชังในสังคม (7) ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยค�านึง

ถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นส�าคัญ (8) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์

และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้ง

มรดกทางวัฒนธรรม (9) เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ (10) ไม่ร่วมมือ 

หรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

รัชกาลที่ 10 ได้ทรงพระราชทานพระบรมราโชบายด้านการศึกษา เพื่อมุ่งสร้าง 

พืน้ฐานให้แก่ผูเ้รียนและผูท่ี้เกีย่วข้องได้น้อมน�าไปปฏบิตัใิห้บงัเกดิผล ซึง่ประกอบด้วย 

แนวพระบรมราโชบาย 4 ประการ คือ การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  

การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม การมีงานท�า-มีอาชีพ และการเป็นพลเมืองดี  

ซึง่การเป็นพลเมอืงท่ีดใีนท่ีนีข่ยายความได้ว่า การเป็นพลเมอืงดเีป็นหน้าทีข่องทกุคน 

ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาส 

ท�าหน้าทีเ่ป็นพลเมอืงด ีการเป็นพลเมอืงด ี คือ “เหน็อะไรทีจ่ะท�าเพือ่บ้านเมอืงได้กต้็องท�า” 
18 ราชกิจจานุเบกษา. (2560). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก. เอกสารอัด
ส�าเนา. หน้า 13-14
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เช ่น งานอาสาสมัคร งานบ�าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท�าด ้วย 

ความมีน�้าใจ และความเอื้ออาทร19

วัชรินทร์ ชาญศิลป์20 ได้ท�าการศึกษาเรื่อง ความเป็นพลเมืองของเยาวชน

ไทย (Thai Youth’s Citizenship) ได้ให้นิยามความเป็นพลเมืองของเยาวชนไทยไว้

ว ่าประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความจงรักภักดีต ่อชาติ ศาสนา  

และพระมหากษัตริย์ (2) ด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง (3) ด้านความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม (4) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ (5) ด้านการมีส่วนร่วม

บุญส่ง นาแสวง21 ได้ท�าการศึกษาเรื่อง การเสริมสร้างจิตส�านึกความเป็น

พลเมอืงดขีองเยาวชน ตามหลกัพทุธธรรมของพระสอนศลีธรรม ได้นยิามความเป็น

พลเมืองดี ว่าหมายถึงการปฏิบัติตนของเยาวชนตามหลักธรรมประกอบด้วย 

ด้านคารวธรรมเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงความเคารพซ่ึงกันและกัน 

เคารพในระเบยีบกฎเกณฑ์หรอืระเบยีบข้อบงัคับของสังคมส่วนรวม ด้านสามคัคธีรรม

เป็นพฤตกิรรมท่ีแสดงออกของบุคคล ซึง่อยูร่่วมกันในสงัคมและมกีารท�างานร่วมกนั 

มกีารประสานประโยชน์ของหน่วยงานและองค์กรร่วมกนั ด้านปัญญาธรรมเป็นพฤตกิรรม

ของบุคคลที่แสดงออกในด้านของผู ้ใช้สติปัญญาใช้เหตุผลและความถูกต้อง 

ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

นริศ จันทวรรณ22 ได้ท�าการศึกษาเรื่อง ความเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย: กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง ระดับปริญญาตรี  
19  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร. (ม.ป.ป..) พระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10. เอกสารอัดส�าเนา. (บันทึกโดยเกษม วัฒนชัย องคมนตรี)
20 วัชรินทร์ ชาญศิลป์. (2561). ความเป็นพลเมืองของเยาวชนไทย Thai Youth’s Citizenship. 
วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561). 
เอกสารอัดส�าเนา. หน้า 192
21  บุญส่ง นาแสวง. (2560). การเสริมสร้างจิตส�านึกความเป็นพลเมืองดีของเยาวชน ตามหลักพุทธ
ธรรมของพระสอนศีลธรรม. เอกสารอัดส�าเนา. หน้า 6
22 นริศ จันทวรรณ. (ม.ป.ป.). ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย: กรณีศึกษานักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ระดับปริญญาตรี ส่วนกลาง Democratic Citizenship: A Case Study 
of Undergraduates at the Main Campus of Ramkhamhaeng University. เอกสารอัดส�าเนา. 
หน้า 107-108.
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ส่วนกลาง Democratic Citizenship: A Case Study of Undergraduates at 

the Main Campus of Ramkhamhaeng University ได้ก�าหนดเกณฑ์ 

ในการพจิารณาความเป็นพลเมอืงในระบอบประชาธปิไตย ว่าประกอบด้วย 3 ประการ 

ได้แก่ (1) การเคารพสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (2) ความสามารถ 

ในการปกครองตัวเอง และ (3) การมีส่วนร่วมทางการเมือง

ธญัธชั วภิติัภูมปิระเทศ23 ได้ท�าการศกึษาเรือ่ง ความเป็นพลเมอืงในระบอบ

ประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Democratic Citizenship 

of Dhurakij Pundit University Students  ได้ให้ความหมายของความเป็นพลเมอืง

ในระบอบประชาธิปไตย ว่าประกอบด้วย (1) ความเคารพกติกา (2) ความเคารพ

สิทธิผู้อื่น และ (3) ความรับผิดชอบต่อสังคม

ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ24  

ได้ท�าการศึกษาเรื่องความเป็นพลเมืองของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ได้ให้นิยามความเป็นพลเมือง ว่าหมายถึง คุณลักษณะของผู้เรียน 

ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่แสดงออกถึงการมีความรู้ความเข้าใจ 

ความคดิหรอืเจตคติ และการปฏบิตัตินในทางทีด่งีามว่า เป็นบคุคลทีม่คีวามรบัผิดชอบ

ต่อตนเองและต่อสังคม รวมท้ังมีความเคารพผู้อื่น ตามระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยเพื่อประโยชน์ต่อการด�ารงชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 

อเนก เหล่าธรรมทัศน์25 ได้ให้ความหมายของความเป็นพลเมืองว่า

หมายความถึง ประชาชนหรือพลเมืองของรัฐ หรือสังคม หรือชุมชนที่อาศัยอยู่ที่มี

ความกระตอืรอืร้น รบัผิดชอบทัง้ต่อตนเองและต่อสาธารณะหรือส่วนรวม ประชาชน

ในชุมชน หรือสังคม หรือในรัฐ ต้องมีความกระตือรือร้น ลุกขึ้นมารับผิดชอบต่อ
23 ธัญธัช วิภัติภูมปิระเทศ. (2556). ความเป็นพลเมอืงในระบอบประชาธปิไตยของนกัศกึษามหาวทิยาลยั
ธุรกิจบัณฑิตย์ Democratic Citizenship of Dhurakij Pundit University Students. เอกสารอัด
ส�าเนา. หน้า 3.
24 ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2560). ความเป็นพลเมืองของ
ผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ. เอกสารอัดส�าเนา. หน้า 2.
25 อเนก เหล่าธรรมทัศน์.(2545).การเมืองของพลเมือง: สู่สหัสวรรษใหม่. สืบค้นจาก http://library.
nhrc.or.th/ULIB/dublin.php?ID=1455 เมื่อวันที่ 25 พ.ย.63.
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กิจการสาธารณะทีเ่ก่ียวข้องกบัตน ท้ังการคดิ พฒันา และเข้าไปมส่ีวนร่วมในประเด็น

ที่รัฐจัดท�าขึ้น เพื่อให้เกิดความเสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ความเป็นพลเมือง 

หมายถึง ทัศนคติต ่อตนเอง/ส ่วนบุคคล ได ้แก ่ (1) การมีระเบียบวินัย 

และความรบัผดิชอบต่อตนเอง (2) การมคีวามซือ่สตัย์ ยดึถอืความถกูต้อง และ (3) เคารพ

สิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น และทัศนคติต่อผู้อื่น/ สังคม/ ประเทศชำติ อนัได้แก่  

(1) การมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (2) การมจีติ

สาธารณะ เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง (3) การมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

ค�านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการกระท�าของตนเอง และ (4) การมีส่วนร่วม

ทางการเมอืงในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรย์ิทรงเป็นประมขุ

2.3 กำรสร้ำงพลเมือง (Civic Education)

 เวอร์เนอร์ บลูเมนเทิล (Werner Blumenthal) หัวหน้าศูนย์ศึกษา (Head 

of Education Centers) ของมูลนิธิคอนราด อาเดนาว กล่าวในการประชุมเรื่อง 

“การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง (Civic Education)” ว่า มนุษย์ไม่ได้มียีน 

ประชาธิปไตยมาตั้งแต่เกิด เขาจึงไม่ได้เกิดมาเพราะเป็นนักประชาธิปไตย  

นกัประชาธปิไตยถกูสร้างขึน้ด้วยวธิกีารศึกษาเพือ่สร้างพลเมอืง (Civic Education) 26 

 Yvonne Hébert and Alan sears 27 นิยามการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง 

หมายถึง การสร้างบุคคลให้มีความรู้เรื่องระบอบการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย มีทัศนคติที่ดีต่อประชาธิปไตยและมีทักษะในการมีส่วนร่วมท้ัง 

ทางสังคม เศรษฐกิจและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของพลเมือง

กลุม่การศกึษาเพือ่สร้างความเป็นพลเมอืงของไทย (Thai Model of Civic 

Education) ภายใต้ความร่วมมอืของมลูนธิเิฟรดเดอร์รกิ เอแบร์ท (Friedrich Edert 

Stiftung) 28 ได้นิยามการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองว่า “การศึกษาเพื่อสร้างความเป็น
26 ทพิย์พาพร ตนัตสินุทร. (2553). ไปด ูCivic Education ทีเ่ยอรมนั. กรงุเทพฯ: สถาบนันโยบายศกึษา.
27 Yvonne Hébert and Alan sears. (2007). “Citizenship Education.” In Alan (May, 25.)
28  Thai Civic Education (2557). การศกึษาในระบบ. สบืค้นจาก http://www.thaiciviceducation.
org/index.php/aboutus/vision เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564.
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พลเมือง (Citizenship Education) คือ การพัฒนาศักยภาพประชาชนให้เป็น

พลเมืองที่มีคุณภาพ มีความรู้ดี มีความรับผิดชอบ ตระหนักในบทบาทหน้าที่  

และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในฐานะเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย

 ส�านักงานเลขาธิการสถาการศึกษา29 ได้นิยามการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง

ว่า เป็นการศึกษาท่ีมุง่ปลกูฝังให้ประชาชนของรฐัมคีณุลกัษณะของความเป็นพลเมอืง

ที่เหมาะสม มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นต่อการปกครอง รู ้จักสิทธิ หน้าที่ 

และการปกป้องสิทธิของบุคคลและประโยชน์สาธารณะ มีความรู้ ความสามารถ 

ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอยู่บนข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมถึง 

การมทีกัษะในการเป็นพลเมอืงท่ีดด้ีวย  

   ทพิย์พาพร ตนัตสินุทร กล่าวไว้ในหนงัสอื “การศกึษาเพือ่สร้างพลเมอืง” 30  

ว่า พลเมืองมีความแตกต่างจากมนุษย์ธรรมดาที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคม โดยคน

จ�าเป็นต้องเลกิเหน็แก่ตวั ต้องพดูกันให้รูเ้รือ่ง มเีหตผุล มวีนิยัในตนเอง มคีวามอดทน 

เคารพสิทธิผู ้อ่ืน เป็นต้น โดยลักษณะความเป็นพลเมืองมี 5 ประการ ได้แก่  

(1) การเป็นผูม้คีวามรู ้มกีารศกึษาและสามารถมองเหน็ เข้าใจสงัคมของตนและโลก 

(2) ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมและสังคมเป็นหลัก (3) มีความรักในเสรีภาพ 

และมีความรับผิดชอบ (4) เคารพความเสมอภาค ความยุติธรรม และ (5) สามารถ

คิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล

 ปริญญา เทวานฤมิตร 31 ได้ให้นิยาม “การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง”  

คือ การฝึกฝนประชาชนเจ้าของประเทศให้ปกครองกันเอง ให้สามารถอยู่ร่วมกัน 

ท่ามกลางความแตกต่าง ไม่ขัดแย้งกันเอง ทั้งนี้ การเรียนรู ้และการฝึกฝนให ้

มีความสามารถในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส�าหรับรูปแบบการสร้างไว้

29 ศรณัย ุหมัน้ทรพัย์ (2551) “การศกึษาเพือ่สร้างพลเมอืง : ฐานรากของการเมอืงภาคพลเมอืง.”.วารสาร
สถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 6, ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2551) หน้า 101-115. อ้างถึงใน ส�านัก
งานเลขาธิการสถาการศึกษา. (2551). การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย.
30 ทิพย์พาพร ตันติสุนทร. (2555) การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง. กรุงเทพฯ: บริษัท พี.เพรส จ�ากัด.
31 ปริญญา เทวานฤมิตร. (2555). การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.
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ดังนี้ (1) ให้ความส�าคัญที่ตัวบุคคลหรือประชาชน (2) เน้นการสอน “การศึกษาเพื่อ

ความเป็นพลเมือง” ตามระบอบประชาธิปไตยที่พลเมืองปฏิบัติหน้าที่ด ้วย 

ความเตม็ใจ (3) การศกึษาเริม่ต้นจากความรบัผดิชอบต่อผูอื้น่และต่อชมุชน น�าไปสู่ 

ความรับผิดชอบทั้งต่อสังคมและประเทศชาติ (4) การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอน

และผูเ้รยีน ใช้กระบวนการจดัการเรยีนรูใ้ห้ผูเ้รยีนสามารถพฒันาตนเอง และ (5) ผู้สอน

เป็นเหมือน “วิทยากรกระบวนการจัดกระบวนการการเรียนรู้” 

ทั้งนี้ ระบอบประชาธิปไตยถือว่าเป็นต้นก�าเนิดอุดมการณ์ทางการเมือง 

และความเป็นพลเมือง เช่น ในประเทศฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาที่เป็นจุดเริ่มต้น

ของพฒันาการประชาธปิไตยยคุใหม่ จากการปฏวิตัทิางการเมอืงเพือ่น�าไปสูก่ารปกครอง

โดยประชาชนที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ส�าหรับสหรัฐอเมริกา อุดมคติของพลเมือง 

ถูกประกาศไว้ใน Declaration of Independence (ค.ศ.1776) ว่า “มีชีวิต 

ทีม่เีสรภีาพและมสีทิธใินการตามหาความสขุของตนเอง” ส่วนฝรัง่เศสประกาศไว้ใน 

Declaration of the Right of man and the Citizen (ค.ศ.1789) ว่า “อุดมคติ

ของการเป็นพลเมืองมีความเกี่ยวข้องกับเสรีภาพ หลักทรัพย์ ความปลอดภัย  

และมหีน้าทีใ่นการต่อต้านการกดข่ี” ซึง่จะเหน็ได้ว่า ทัง้สองประเทศมพีฒันาจรยิธรรม

แบบพลเมืองที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นผลมาจากสภาวะที่แตกต่างกันของอดุมคติ 

ของการเป็นพลเมือง 32 

 กล่าวได้ว่า จากค�านิยามและความหมายของการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง

ข้างต้นนั้น ชี้ให้เห็นว่า การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง หมายถึง การศึกษาเพื่อมุ่งเน้น

เพือ่ปลกูฝังให้ประชาชนของรัฐมคีณุลกัษณะของความเป็นพลเมอืงทีด่แีละเหมาะสม  

ซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญส�าหรับการปกครองที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ ดังนั้น การให้

ความส�าคัญของการสร้างความเป็นพลเมืองเป็นส่ิงมีความส�าคัญต่อการพัฒนา

ประเทศเป็นอย่างมาก ซึง่ไม่ใช่การเสรมิสร้างความรูใ้ห้แก่ประชาชนและไม่ได้จ�ากดั

อยู่เฉพาะตามรัฐธรรมนูญ แต่รวมถึงการเป็นพลเมืองที่ดีด้วย โดยประชาชนต้องมี

32 สถาบันพระปกเกล้า. (2555). ความเป็นพลเมืองในประเทศไทย (Citizenship in Thailand). 
กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า. หน้า 6.
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ความตื่นรู้ (Active Citizen) ต้องมีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิผู้อื่น เคารพความ

แตกต่างและเคารพกฎกติกาต่าง ๆ ของสังคม เห็นได้จากหลายประเทศ ได้แก่ 

ประเทศสหรัฐอเมริกาและเยอรมนีมีการจัดให้มีการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็น

พลเมือง (Civic Education) ข้ึน จนประสบความส�าเร็จในการสร้างพลเมือง 

และกลายเป็นแบบอย่างให้กับประเทศอื่น ๆ  จนกระทั่งปัจจุบันการศึกษาเพื่อสร้าง

ความเป็นพลเมือง จึงกลายเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการปกครอง 

ของประเทศต่าง ๆ 33 

 แนวทำงกำรเรียนกำรสอนเพื่อสร้ำงพลเมืองในต่ำงประเทศ 

 ประเทศเยอรมนี มีการส่งเสรมิให้ประชาชนมคีวามรู ้ความเข้าใจในการเมอืง

การปกครองและวิถีประชาธิปไตยอย่างแท้จริง โดยมีกฎหมายด้านการศึกษา

การเมืองในระดับประเทศและระดับมลรัฐได้ก�าหนดเป็นส่วนหนึ่งของระบบ 

การศึกษาของรฐั ซึง่ประชาชนทกุคนสามารถเข้าถงึได้อย่างเท่าเทยีม ท่ามกลางแหล่ง

ความรู้ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงมีการสนับสนุน

และความร่วมมอืของหลายภาคส่วนของสงัคม ทัง้องค์ภาครฐัและภาคเอกชน34 เช่น 

การก่อตั้งมูลนิธิหรือสถาบันการศึกษาเพ่ือสร้างพลเมืองที่ได้รับการสนับสนุน 

ด้านการเงนิจากฝ่ายการเมอืงต้องมคีวามเป็นกลาง โดยมกีลุ่มเป้าหมายคอื เยาวชน 

เพือ่มุง่ส่งเสรมิความเป็นหนึง่เดยีวของประชาชนต่อการปกครองระบอบประชาธปิไตย 

เพราะการที่ประชาธิปไตยจะมีความยั่งยืนได้นั้นประชาชนต้องเห็นพ้องกัน  

ให้การสนบัสนนุและการเอาใจใส่ ท่ามกลางผลประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในสงัคม

ที่มีความแตกต่างหลากหลาย โดยมีเนื้อหาประกอบไปด้วย สถาบันทางการเมือง 

รัฐธรรมนูญและกฎหมาย เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ คุณค่าประชาธิปไตย จริยธรรม 

33 วรากรณ์ สามโกเศศ. (2557). “การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง.” มติชน. สืบค้นจาก http://
www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=22721&key=news_research. เมือ่วนัที่ 
20 กรกฎาคม 2564
34 ไรน์ฮาร์ด ไวล์ ปาฐกถาในการสัมมนา “บทบาทของการพัฒนาพลเมือง (Civic Education) เพื่อ
ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน: การแลกเปลี่ยนประสบารณ์ไทยขเยอรมนี” วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551 
จดัโดย สถาบนัพระปกเกล้า ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และมลูนธิฟิรดีรคิ เอแบร์ท



21เอกสารวิจัย (Research Paper) เรื่อง 
“การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ”

แนวคิดทางการเมอืง สนัติสมานฉนัท์และการปกป้องการใช้ความรนุแรง ความหลากหลาย
และทางวัฒนธรรม สื่อ สมรรถภาพองค์การและการส่ือสาร มิติหญิงชาย  
โลกาภิวัตน์และสิ่งแวดล้อม 35

 ประเทศแคนาดา36 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองมีหลักที่ส�าคัญคือ ต้องมี
ความเหมาะสมกับบริบท สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม การพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
สร้างพลเมอืงจงึมคีวามแตกต่างไปตามแต่ละรัฐ มกีารเปิดสอนภาษาทางการทัง้สอง
ภาษาคือ ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส รวมถึงการสนับสนุนโครงการเพ่ือพัฒนา
ประชาธิปไตยในระดับประเทศ โดยมุ่งสร้างพลเมืองที่กระตือรือร้น (Active  
Citizenship) เข้าร่วมทางการเมืองและการจัดการชุมชน (Public Participation) 
โดยมีความเชื่อมั่นว่าประชาชนมีศักยภาพในการใช้อ�านาจในการปกครองตนเอง  
มีความรูค้วามเข้าใจทางการเมอืง การมส่ีวนส่วนรวมทางการเมอืงและมทีศันคตทิีด่ี
ต ่อประชาธิปไตย รวมทั้งการช่วยเหลือผู ้ อ่ืนในชุมชน การเคารพกฎหมาย  
ความรับผิดชอบท้ังต ่อตนเองและผู ้อื่น การเข ้าใจเรื่องสิทธิ โดยพ้ืนฐาน  
และการร่วมมอืของชมุชน (Culture and Collaboration) ทีสั่มพนัธ์กบัชีวติของตน
 ประเทศสหรฐัอเมรกิา37 แนวคดิด้านการจดัการเรยีนการสอนและการอบรม
เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองเป็นหน้าที่ของแต่ละรัฐ ซึ่งต้องมีการศึกษาวิจัย พัฒนา
แบบเรียนและต�าราเพื่อเป็นมาตรฐานกลางส�าหรับการเรียนการสอนข้ันพื้นฐาน  
รวมทัง้มคีวามเหมาะสมกบัทกุระดบัชัน้และวัยของผู้เรยีน โดยมจีดุประสงค์ของการเรยีน
การสอนเพื่อมุ่งสร้างให้พลเมืองเกิดความรู้ มีทักษะและทัศนคติต่อการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ขอบเขตการศึกษาประกอบไปด้วย เรื่องการเป็นพลเมืองใน
บริบทของสิทธิมนุษยชน ภายใต้สังคมเปิดและการเมืองโลก ระบอบการปกครอง 
รัฐ สถาบัน และกระบวนการอันเกี่ยวกับประเด็นสาธารณะ ภายใต้การด�าเนิน 
งานของศูนย์การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองท่ีทรงอิทธิพลชื่อว่า “Center for Civic  
Education” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ ยังม ี

35  ทิพย์พาพร ตันติสุนทร. (2555). การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง. กรุงเทพฯ, บริษัท พี.เพรส จ�ากัด.
36  ศรัณยุ หมัน้ทรพัย์ (2551) “การศกึษาเพือ่สร้างพลเมอืง : ฐานรากของการเมอืงภาคพลเมอืง.”.วารสาร
สถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 6, ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2551) หน้า 101-115.
37 อ้างแล้ว ศรัณยุ หมั้นทรัพย์ (2551)
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การส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านงานบริการ (Service Learning) ด้วยหลักคิดที่ว่า  

“ความสมดุลของประชาธิปไตยอยู่ที่สิทธิพลเมืองกับภาระหน้าที่ต่อสังคม” 

 ประเทศองักฤษ การสอนความเป็นพลเมอืงให้ความส�าคญั 3 ประการ ได้แก่ 

(1) ความรับผิดชอบของพลเมืองต่อสังคมและจริยธรรม (Social and Moral  

Responsibility) (2) ความรู้ด้านการเมืองการปกครอง (Political Literacy)  

และ (3) การมีส่วนร่วมในชุมชน (Community Involvement) 

ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ เช่น สวีเดน ได้ใช้หลักการสอนแบบการท�างาน 

(Work Methods) เชือ่มโยงระหว่างชีวติจริงกบัการสอน และเช่ือมโยงสูพ่ฒันาต่าง ๆ 

เช ่น งานสหกรณ์ งานสื่อ หรือแม้แต่ในบริษัท ภายใต้ค�าปรึกษาของครู 

และในประเทศฝรัง่เศสใช้กจิกรรม (Activity Methods) เช่น การเรยีนจากสิง่แวดล้อม 

โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา เป็นต้น

ในเครือรฐัออสเตรเลยี การสอนความเป็นพลเมอืงมรีายละเอยีดครอบคลมุ

ความรู้เก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและคุณลักษณะของความเป็น

พลเมอืงในระบอบประชาธปิไตย เช่น ความรูเ้กีย่วกบัประชาธิปไตย พรรคการเมอืง 

รวมถงึขอบเขตของรัฐธรรมนญู สทิธแิละความรบัผดิชอบของพลเมอืง สทิธิมนษุยชน 

ภาคประชาสังคม การพัฒนาชุมชนและนานาประเทศ เป็นต้น 38

จากการศึกษาแนวทางการศึกษาเพื่อการสร้างพลเมืองของประเทศต่าง ๆ 

สรุปได้ว่า ประเด็นความรู้ ความเข้าใจนั้น มีเนื้อหาสาระที่กว้าง โดยมีรายละเอียด

ครอบคลุมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความรู ้เกี่ยวกับประชาสังคม  

และความเป็นพลเมอืงทีด่ตีามระบอบประชาธปิไตย ซ่ึงในประเทศแคนนาดาและองักฤษ 

เน้นให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน เพื่อเป็นการเรียนรู้จาก

สถานการณ์จรงิให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ขณะทีส่หรฐัอเมรกิาใช้วธิี

การส่งเสริมให้เกดิการเรยีนรูผ่้านงานบรหิารด้านสงัคม อย่างไรกต็าม แม้ว่าในหลาย

ประเทศจะมแีนวทางในการจดัการเรียนรูท่ี้แตกต่างไป แต่ท้ายทีส่ดุแล้ว กระบวนการ
38  จินตนา ศรีนุกุล, (2557). ศูนย์เรียนรู้การเมืองและการเลือกตั้งอาเซียน: แนวทางการให้การศึกษา
เพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย. หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่6 ปี 2557 สถาบันการต่าง
ประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
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เรียนรู ้มักจะมุ ่งที่การสร้างพลเมืองท่ีดีที่มีความรู ้เรื่องหลักของประชาธิปไตย  

เพ่ือให้เกดิทศันคตท่ีิดต่ีอระบอบการปกครองประชาธปิไตยและทกัษะในการมส่ีวนร่วม

ทางสังคม มีความรับผิดชอบในสิทธิหน้าที่ของตน รวมถึงให้ความส�าคัญกับ 

ความเสมอภาคความเท่าเทียม 

ทั้งนี้ หากมองย้อนกลับไปถึงแนวทางการสร้างพลเมืองของประเทศไทย

อย่างที่ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ได้ให้ความเห็นไว้ว่า อดีตประเทศไทยไม่เคยมี 

การสร้างพลเมือง หรือการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองทั้งในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย 

เพราะถ้าหากเรียนเรือ่งประชาธปิไตยต้องเรยีนท่ีมหาวทิยาลัยในคณะรัฐศาสตร์หรอื

นิติศาสตร์เท่าน้ัน หรือแม้จะมีการสอนอยู่ในองค์กรอย่างสถาบันพระปกเกล้า  

แต่กลุม่เป้าหมายกไ็ม่ใช่ในระดบัประชาชนทัว่ไป 39 ซึง่ในปัจจบุนักระบวนทัศน์ดังกล่าว

ได้เปลี่ยนแปลงไป เช่น การจัดการการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง 12 ปี  

และการเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษามากขึ้น เป็นต้น

2.4 คุณลักษณะพลเมืองที่ดี 

 United Nations Educations, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO)40 ได้ระบุคุณลักษณะพละเมืองที่ดีไว้ 3 ประการ ได้แก่ (1) มีความ

กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ประเด็นต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น โรงเรียน และสังคม  

(2) มีความพร้อมท่ีจะสังเกตมิติต่าง ๆ รอบตัว ของปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือ

เปลี่ยนแปลงในทุกมิติ และ (3) มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ  

และเข้าร่วมในการลงมือกระท�าเพื่อให้ได้มาซึ่งอนาคตที่ยั่งยืน

 ปลนิธร เพช็รฤทธิ์41 ก�าหนดคณุลกัษณะความเป็นพลเมอืงทีดี่ทีค่วรพัฒนา

ไว้ 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านพื้นฐาน คือ การเป็นผู้หาความรู้ รู้จักคิดวิเคราะห์ปัญหา
39 นฤมล ทับจุมพล. (2551). การให้การศึกษาทางการเมืองเพื่อพัฒนาพลเมือง, เรียบเรียงการสัมมนา
บทบาทการพัฒนาพลเมืองเพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไทย-เยอรมนี วันที่ 
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551. (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ ฟรีดริค เอแบร์ท).
40 UNESCO. (2550). “Citizenship Education.” สบีค้นจาก http://www.unesco.org/education/
tlsf/mods/theme_b/mod07.html. เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564
41 ปลินธร เพช็รฤทธิ.์ (2550). สภาพและปัญหาการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเพ่ือพฒันา คณุลกัษณะ
ความเป็นพลเมืองดีของครูสังคมศึกษา. คณะครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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อย่างมีเหตุผล สนใจข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ (2) ด้านจิตใจ คือ 

การเป ็นผู ้มีวิจารณญาณในการแยกแยะความผิดชอบชั่วดี คุณและโทษ  

สามารถท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ได้ (3) ด้านสงัคมและวฒันธรรม คือ เป็นผูรู้ค้ณุค่า ธ�ารงรกัษา

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิป ัญญาของไทย ช่วยเหลือเกื้อกูลโดยไม่เห็นแก่ตัว  

(4) ด้านการเมอืงและประชาธปิไตย คือ การเป็นผูท้ีส่นใจและมส่ีวนร่วมทางการเมืองรู้

และเข้าใจสทิธทิัง้ต่อตนเองและผูอ้ืน่ และ (5) ด้านเศรษฐกจิ คอื เป็นผูท้ีใ่ห้ความส�าคญั

กับเศรษฐกิจของประเทศ รู้และเข้าใจพื้นฐานทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ

ณัฐนันท์ ศิริเจริญ42 กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถี

ประชาธิปไตย โดยมีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ (1) ด้านสังคม อาทิ การแสดง 

ความคิดอย่างมเีหตผุล การรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ืน่ การยอมรบัเหตผุลของผูอ้ืน่ 

การตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ การเคารพระเบียบของสังคม  

และการมจีติสาธารณะ โดยเหน็แก่ประโยชน์ของส่วนรวมและรกัษาสาธารณสมบติั  

(2) ด้านเศรษฐกจิ ได้แก่ การประหยดั อดออม การซือ่สตัย์สจุรติต่ออาชพี การใช้เวลาว่าง

ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม การเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคที่มีความซ่ือสัตย์ 

ยึดถืออุดมการณ์ที่ดีต่อชาติเป็นส�าคัญ และ (3) ด้านการเมืองการปกครอง อาท ิ

การเคารพกฎหมาย การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การกล้าเสนอความคิดเห็นต่อ

ส่วนรวม กล้าเสนอตนเองในการท�าหน้าที่ต่าง ๆ อย่างเต็มความสามารถ

 ผู้เชี่ยวชาญของ The Hong Kong Institute of Education (HKIED)43  

ได้สรปุคณุลกัษณะของพลเมอืงทีด่ใีนระดบันานาชาติท่ีเหมาะสมกับสังคมในศตวรรษ 

ที่ 21 ควรมีลักษณะ ดังนี้ (1) มีความสามารถในการมองปัญหาและแก้ไขปัญหาได้

ในฐานะของคนในสงัคมโลกาภวัิตน์ (2) สามารถท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ มคีวามรบัผิดชอบ

ต่อหน้าที่ และบทบาทของตนเอง (3) มีความสามารถในการท�าความเข้าใจ ยอมรับ 

และอดทนต่อความแตกต่างทางวฒันธรรม (4) สามารถคดิในลกัษณะวพิาษ์วจิารณ์ 
42 ณฐันนัท์ ศริเิจรญิ. (2555). “การใช้สือ่บรูณาการเพือ่สร้างความเป็นพลเมอืงกบัอนาคตประชาธปิไตย
ไทย.” Veridian E-Journal Vol.5 No. 1 January – April.
43 ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2548). รายงานการวิจัยเอกสารการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้
เรียนให้เป็นพลเมืองดี. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดีการพิมพ์.
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(Critical Way) อย่างเป็นระบบ (5) มีเจตนารมณ์ที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่าง

สันติวิธี มีเจตนารม์ที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต อุปนิสัยการบริโภคที่เอื้อต่อการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม (6) สามารถท่ีจะรับรู้ ปกป้องสิทธิมนุษยชาติ สิทธิสตรี และสิทธิ 

ของชนกลุ่มน้อย และ (7) มีเจตนารมณ์และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง

ทั้งในระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  

 ทั้งนี้ การท�าความเข้าใจคุณลักษณะท่ีดีของความเป็นพลเมืองที่เหมาะสม 

หมายถงึ การรูจ้กัสทิธแิละหน้าทีข่องตน เคารพสทิธขิองผูอ้ืน่ เชือ่มัน่ในความเสมอภาค

ของความเป็นมนุษย์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ อย่างไรก็ตาม  

เราอาจต้องพิจารณาร่วมกับบริบททางสังคมในขณะนั้นควบคู่ด้วย

2.5 ชำตินิยม (Nationalism)

 แนวคิดชาตินิยมหรือลัทธิชาตินิยม (Nationalism) เป็นท่ีรู้จักมากข้ึน  

ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 หรือท่ีเรียกว่าสมัยภูมิธรรมหรือยุคเรืองปัญญา  

(Enlightenment) ทีก่ารค้นหาค�าตอบทางวิทยาศาสตร์มคีวามเข้มข้นขึน้ มกีารค้นพบ

ทฤษฎีและวิทยาการใหม ่  ๆ ชนชั้นกลางได ้รับการศึกษาและมีอ�านาจ 

ทางเศรษฐกิจ อกีทัง้เป็นยคุทีใ่ห้ความสนใจกับความสามารถของมนษุย์เช่นเดยีวกบั

ยคุฟ้ืนฟศิูลปะวทิยาการ (Renaissance) ในครสิต์ศตวรรษที ่14  การค้นพบศักยภาพ

ในตวัของมนษุย์มากมายในยคุเรืองปัญญานี ้ได้รบัแรงส่งจากระบบปรชัญาการเมอืง

แบบเสรีนิยมของจอห์น ล็อค (John Lock) ที่มีแนวคิดว่า มนุษย์มีเสรีภาพ 

ในการแสดงความเห็น เป็นเจ้าของชีวิตตนเองอย่างเท่าเทยีมกนั และการปกครองทีด่ ี

เกดิความยนิยอมพร้อมใจของประชาชน (Consent) ท�าให้ผูค้นกล้าในยคุนีต้ัง้ค�าถาม

ต่อความชอบธรรมของคนบางกลุ่มท่ีถูกประทานมาโดยพระเจ้า (God-given  

legitimacy)44 จากแนวคดิทีว่่ามนษุย์ถกูสร้างข้ึนมาอย่างเท่าเทียมเข้มข้นมากซึง่น�ามาสู่

การปฏิวัติระบอบศักดินาในฝรั่งเศสในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 และสถาปนารัฐ 

ทีม่เีสรภีาพขึน้ พร้อมกบัการประกาศสทิธมินษุยชนและพลเมอืง (Déclaration des 

44 Zacharia, C. (2021). 4 Enlightenment Ideas That Changed the World. สืบค้นจาก https://
bit.ly/3ixmPYc เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564
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droits de l’homme et du citoyen)45 ได้รับอิทธิพลมาจากการปฏิวัติ 

ในสหรฐัอเมรกิา46 ซึง่มกีารตพีมิพ์แนวคดินีเ้ป็นคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1789 อย่างไรกต็าม 

ประเทศทีเ่ป็นผูน้�าในการน�าแนวคดิชาตนิยิมมาสร้างความเปลีย่นแปลงโดยใช้ระบบ

การเมือง คือ “ประเทศอังกฤษ” ที่ชนชั้นกลางมีอ�านาจในสภาและด�าเนิน 

การเปลีย่นแปลงโดยใช้ระบบรัฐสภา จงึกล่าวได้ว่ายคุนีถ้อืเป็นชาตทิีแ่ท้จรงิ แต่เป็นยคุ

ชาตนิยิมของชนชัน้กลาง ทีท่�าให้ชนชัน้กลางประสบความส�าเร็จทางเศรษฐกจิท่ีเน้น

อุตสาหกรรม มีความศิวิไลซ์ผ่านการล่าอาณานิคม 

ยุคที่ชาตินิยมเป็นอุดมการณ์ของชนชั้นกรรมชีพ เกิดขึ้นท่ามกลาง

สงครามโลกครั้งที่ 1 ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นยุคที่แนวคิดชาตินิยมถูกแพร่หลาย

เป็นอย่างมาก แนวคิดชาตินิยมใช้เป็นแนวคิดในการเคลื่อนไหวทางการเมือง  

(Political Doctrine) จึงถูกเชือ่มโยงกบัลทัธนิยิมเชือ้ชาตทิีร่วบรวมเชือ้ชาตเิดยีวกนั

และกีดกันเช้ือชาตอ่ืิน เกดิความขดัแย้งอย่างรนุแรงระหว่างชนชัน้นายทนุกบัชนชัน้

กรรมมาชีพ จึงเกดิการน�าแนวคิดสงัคมนยิม (เน้นความเสมอภาค) เข้ามาผสมผสาน

กับแนวคิดชาตนิยิม ท�าให้ความพยายามในการต่อสูเ้พือ่เปลีย่นแปลงระบบทางสงัคม

ใหม่ หรอืการกอบกูช้าตผิกูโยงกับแนวคิดชาตนิิยมทีแ่สดงความสมัพันธ์ของการต่อสู้

ระหว่างชนชั้นปกครองและชนชั้นแรงงาน 

ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19-20 แนวคิดชาตินิยมได้แผ่ขยายจากยุโรปสู ่

แถบอเมริกาเหนือและลาตินอเมริกาน�ามาซึ่งเกิดรูปแบบรัฐสมัยใหม่ หรือ รัฐชาติ  

(National State) พร้อมกบัการล่มสลายของจกัรวรรด ิและระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย์ 

ท�าให้ค�าว่า “รัฐชาติ” หรือ “ชาติ” มีความหมายต่อการเมืองและการใช้ 

ชีวิตของประชาชนในชาติ47 

45 National Assembly of France. (1789). The Declaration of the Rights of Man and of the 
Citizen. สืบค้นจาก https://bit.ly/3jEGpTI เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564
46 The U.S. National Archives and Records Administration. (1776). Declaration of Inde-
pendence: A Transcription. สืบค้นจาก https://bit.ly/34qxiiU เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564
47  ธีร์จุฑา เมฆิน. (2558). แนวคิดทางการเมืองแบบราชาชาตินิยมที่ปรากฏในนวนิยายของทมยันตี. 
วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์. 6(1-2): หน้า 25-45.
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มีการให้ความหมายของ Nationalism ไปในแนวทางที่หลากหลายขึ้นอยู่

กับบริบทการศึกษา ในภาษาอังกฤษที่ปรากฏในพจนานุกรม48 สามารถสรุปได้ว่า 

Nationalism หมายถึง ความปรารถนาของกลุ่มคนที่มีเชื้อชาติ วัฒนธรรม ภาษา 

ประวัติศาสตร์เดียวกัน ฯลฯ ท่ีจะสร้างประเทศเอกราชที่มีอิสระทางการเมือง  

และมีความเชื่อที่ว่าเป็นชาติที่เหนือกว่าชาติอื่น (National Superiority) ค�านึงถึง 

ผลประโยชน์ทีจ่ะเกดิแก่ประเทศตนเอง และอาจน�าไปสูก่ารกดีกันหรอืท�าให้ชาติอืน่

เสียผลประโยชน์ อันเนื่องมาจากความรู้สึกรักและผูกพันธ์กับประเทศของตนเอง

อย่างมาก 

โดยในการศกึษาทางสงัคมศาสตร์ Nationalism หมายถงึ ความรูส้กึรกัใคร่

และความภาคภูมิใจของประชาชนที่มีต่อประเทศของตน ในขณะที่ด้านการเมือง

การปกครอง Nationalism เป็นความปรารถนาเพ่ือเอกราชทางการเมอืงในประเทศ

ที่ยังถูกปกครองด้วยประเทศอื่น49

แฮร์ริส มายโลนัส และ เมยา ทูดอร์ (Harris Mylonas & Maya Tudor)50 

ได ้สรุปแนวคิดเรื่องชาตินิยมผ่านมุมมองด้านการเมืองและชีวิตประจ�าวัน  

โดยพิจารณาจากมิติด้านอุดมการณ์และการปฏิบัติ 

48  Cambridge Dictionary; Macmillan Dictionary; Oxford Languages สบืค้นเมือ่วนัที ่14 สงิหาคม 2564
49 Cambridge Dictionary. สืบค้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564
50 Mylonas, H. & Tudor, M. (2021). Nationalism: What We Know and What We Still Need 
to Know. Annual Review of Political Science. 24: pp.109–132.
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ตำรำงที่ 1 แนวคิดเรื่องชำตินิยม

ทำงกำรเมือง
(เน้นกิจกรรมทำงกำรเมือง
ของชนชั้นสูงและรูปวำท
กรรม) 

ทั่วไป (เน้นที่วัฒนธรรมกำรใช้
ชีวิต ควำมคิด และควำมรู้สึกของ
ผู้ที่ไม่ใช่ชนชั้นสูง)

อุดมกำรณ์
(ชำตินิยม เป็นชุด
ควำมคิดที่แคบ)

Gellner (1983) “หลักการ
ทางการเมือง ซึ่งถือได้ว่าฝ่าย
การเมืองและชาติควรเป็นสิ่งที่
สอดคล้องกัน”

Kosterman and Feshbach 
(1989) “การรับรู้ถึงการเป็นชาติที่
ดีที่สุดและการปฏิบัติเพื่อปกครอง
ชาติ”

กำรปฏิบัติ
(ชำตินิยม เป็น
แนวทำงปฏิบัติ
ทำงสังคมที่มีควำม
หมำย)

Brubaker (2004)“การเรียก
ร้องของผู้คนให้เกิดความจงรัก
ภักดี ความเอาใจใส่ ความเป็น
น�้าหนึ่งใจเดียวกัน
[. . .] ใช้ [. . .] เพื่อเปลี่ยนวิธี
ที่คนมองตัวเอง กระตุ้นให้เกิด
ความจงรักภักดี ปลุกเร้าพลัง 
และความต้องการที่ชัดเจน”

Brubaker (1996) “ชุดของ
อุดมการณ์ แนวทางปฏิบัติ ที่
แตกต่างกันของแต่ละแห่งภายใต้
วัฒนธรรมสมัยใหม่ที่การเมืองและ
การใช้ชีวิตมีความเชื่อมโยงกัน”

แปลจาก:  Mylonas and Tudor (2021)

แม้ว่า Nationalism จะมีความหมายหลากหลาย แต่สามารถสรุปได้  

2 ประการหลัก51 คือ (1) เจตคติที่สมาชิกในชาติมีความใส่ใจในอัตลักษณ์ของตน 

ในฐานะสมาชิกของชาตินั้น และถือว่าประเทศของตนมีความส�าคัญด้านอ�านาจ 

และความจงรักภักดีเหนือว่าประเทศอ่ืน และ (2) การกระท�าที่สมาชิกในชาต ิ

เพื่อพยายามที่บรรลุ (หรือรักษา) อธิปไตยทางการเมืองบางรูปแบบ 

แอนดรว์ู เฮย์วดู (Andrew Heywood)52 นกัรฐัศาสตร์ชาวองักฤษ ได้เสนอ

ประเภทแนวคิดชาตินิยมหรือลัทธิชาตินิยม 4 ประเภท ได้แก่
51 Nielsen (1998–9). In Stanford Encyclopedia of Philosophy. (2020). Nationalism. สืบค้น
จาก https://plato.stanford.edu/entries/nationalism/#BasiConcNati เมือ่วนัที ่14 สงิหาคม 2564
52 Heywood, A. (2014). Political Ideologies : an Introduction 4th edition. (New York : 
Palgrave Macmillan).
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1. ชาตินิยมแบบเสรี (Liberal Nationalism) เป็นรูปแบบชาตินิยมใน 

คริสต์ศตวรรษที่ 19 ที่มีแนวคิดว่า อ�านาจอธิปไตยเป็นของประชาชนและการเมือง

เป็นเรือ่งเดยีวกบัชีวติท่ัวไป และชาตคิวรมอีสิระในการปกครอง ซ่ึงระหว่างชาตต่ิาง ๆ 

ควรมีความเท่าเทียมกัน โดยด�าเนินนโยบายทางการทูตด้วยหลักความเท่าเทียม

ระหว่างชาติ โดยนักชาตินิยมแนวคิดแบบเสรีเชื่อว่า ควรก่อให้เกิดสันติภาพ 

และการเคารพซึ่งกันและกัน โดยพลเมืองในชาติมีเสรีภาพทางการเมือง เสมอภาค 

และมีส่วนร่วมทางการเมืองตามหลักการประชาธิปไตย

2. ชาตนิยิมแบบอนรุกัษ์ (Conservative Nationalism) เกดิหลงัชาตนิยิม

แบบเสรี  ท่ี นักชาตินิยมแบบอนุรักษ ์มองว ่าชาตินิยมแบบเสรีเกิด ข้ึนได ้ 

เพราะการปฏวัิตริะบอบเก่า ซึง่เป็นเรือ่งตรงกนัข้ามกบัประเพณนียิม (Traditionalism) 

ทีเ่ป็นแนวยดึถอืหลกัของชาตินยิมแบบอนรุกัษ์ โดยชาตนิยิมแบบอนรุกัษ์ต้องการคงไว้

ซึง่เอกลกัษณ์ของประวตัศิาสตร์ของแต่ละชนชาต ิและให้ความส�าคัญกบัแก่สถาบนัเก่าแก่ 

ที่มีบทบาทมานานและชีวประวัติของบุคคลส�าคัญในประวัติศาสตร์

3. ชาตินิยมแบบขยายอ�านาจ (Expansionist Nationalism) เน้นการใช้

ก�าลังทหาร (Militaristic) ท่ีมุ่งเน้นการขยายอ�านาจและดินแดน เกิดข้ึนในปลาย

คริสต์ศตวรรษที่ 19 ซึ่งชาตินิยมแบบขยายอ�านาจเชื่อมโยงกับลัทธิจักรวรรดินิยม 

(Imperialism) ที่ผู้คนมีความพึงพอใจเมื่อได้รู้สึกว่าชาติของตนเองดีกว่าชาติอื่น 

และเช่ือถอืในผูน้�าท่ีสามารถขยายอ�านาจอนัเกรยีงไกร โดยชาตนิยิมแบบนีม้แีนวโน้ม 

ที่จะต้องการฟื้นฟูระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

4. ชาตินิยมแบบต่อต้านการล่าอาณานิคมและหลังการล่าอาณานิคม  

(Anti-colonial and Postcolonial Nationalism) เกดิข้ึนในประเทศทีก่�าลงัพฒันา

หรือด้อยพัฒนาที่อยู่ระหว่างการต่อต้านการปกครองโดยประเทศอื่นท่ีประชาชน 

พื้นเมืองต้องการปกครองชาติตนเองด้วยเผ่าพันธุ์ตนเอง (National Liberation)  

และไม่ต้องการให้ประเทศอาณานคิมทีเ่ป็นเจ้าแนวคิดชาตนิิยมปกครองอกีต่อไป เช่น 

อนิเดยีทีไ่ด้รบัเอกราชคนืจากองักฤษ ชาตินยิมแบบนีก้ลายเป็นพลงัการเปลีย่นแปลง

ทางการเมืองที่เข้มแข็งที่ยึดหลักคิดที่ว่าแต่ละชาติควรมีเอกราช
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สรปุได้ว่า ชาตนิยิมเป็นอดุมการณ์ทีอ่่อนไหวและแคบ ทีใ่ห้ความส�าคญักบั
การเป็นสมาชิกในประเทศท่ีสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ (เช่น เพศ พรรคการเมือง หรือ
เศรษฐกิจและสังคม) แสดงถึงความรักที่มีต่อชาติที่ไกลเกินกว่าการรักในถิ่นฐาน 
บ้านเกิด แสวงหาความแตกต่างจากชาตอ่ืิน และพยายามรกัษาเอกลกัษณ์ของชาติตนเองไว้ 
รวมไปถึงการให้ความส�าคัญกับภาพลักษณ์ของตัวแทนชาติในเวทีระดับนานาชาติ 
ซึง่ความเป็นชาตนิยิมทีแ่ขง็แกร่ง ถอืเป็นเครือ่งมือน�าไปสูก่ารสร้างความเป็นอนัหนึง่
อันเดียวกัน สังคมสามารถควบคุมการด�าเนินชีวิตให้เป็นไปตามความเชื่อหลัก
เดียวกัน และจะสามารถผลักดันให้เกิดความรู้สึกรักต่อชาติ ชาติพันธุ์ และหวงแหน
ชาติได้

2.6 Scenario Planning
ภายใต้พลวัตทางวัฒนธรรม การเมือง รวมไปถึงการด�าเนินองค์กร ที่เกิด

ขึ้นตั้งแต่ระดับมหภาคโดยมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วและคาดการณ์ได้ยาก การท�านาย
สภาวการณ์ในอนาคตอาจจะไม่สามารถใช้ข้อมลูจากเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ในอดตีหรอื
ปัจจุบันในการคาดการณ์อย่างเพียงพอ ซึ่งความพยายามคาดการณ์สถานการณ์ 
ที่ในอนาคตน้ีเป็นความพยายามในการจัดการความเสี่ยงขององค์กร องค์กร 
ที่พยายามปรับตัวเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจะออกแบบกลยุทธ์และวางแผน
รองรับต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและกระทบต่อองค์กรในอนาคต  

อย่างไรก็ตาม ในองค์กรที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนภายนอกที่สูง หรือ
เคยมีเหตุที่ไม่คาดคิดท่ีส่งผลกระทบต่อองค์กรสูงบ่อยครั้งในอดีต หรือองค์กรที่ถึง
ทางตนัในการคดิเชงิกลยทุธ์เนือ่งจากตดิกบัดกัของงานประจ�า หรอืระบบการท�างาน
ทีไ่ม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ หรือเป็นองค์กรท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมท่ีมกีารเปลีย่นแปลง
ไปมากจากอดีต รวมไปถึงคู่แข่งน�า Scenario Planning เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน พอล เจ. เอช. โชว์เมคเกอร์ (Paul J. H. Shoemaker)53 ได้แนะน�า
ว่า Scenario Planning เป็นรปูแบบการวางแผนทีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่กบัองค์กร

ที่อยู่ในสภาวการณ์ดังกล่าว

53 Schooemaker, P. J. H. (2016) Scenario Planning. Palgrave Pblishers Ltd. pp. 1-8.
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Scenario Planning หรือในภาษาไทยอาจใช้ค�าว่า การสร้างภาพจ�าลอง

ในอนาคต หรอืการวางแผนส�าหรบัสถานการณ์ทีแ่ตกต่างกนั หรอื การวางแผนด้วย

สถานการณ์ เป็นต้น ท่ีสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นการท�านายสถานการณ์ต่าง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้  

พร้อมกับแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) เพื่อปรับเปล่ียนกลยุทธ์ให้เข้า 

กับสถานการณ์ได้  โดย Scenario Planning เป็นแนวทางที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า

สามารถรับมือกับความไม่แน่นอนในปัจจุบันที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนระดับโลก 

ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว54 ผ่านการน�ามาใช้เพื่อช่วยในการตัดสินใจในอุตสาหกรรม

การบิน การท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงการก�าหนดนโยบายสาธารณะ 

นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 เป็นต้นมา55  

Scenario Planning เป็นกระบวนการในการพฒันามมุมองอย่างเป็นระบบ

เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตที่องค ์กรอาจต ้องเผชิญ โดยการวิ เคราะห ์ 

ความไม่แน่นอนส�าคัญที่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะขององค์กรในอนาคตออกมา 

ในรปูแบบต่าง ๆ  56  ถอืเป็นเครือ่งมอืในการวางแผนเชงิกลยทุธ์ในการพฒันาองค์กร 

ในระยะกลาง (Medium-term Horizon) 57  ซึ่ง Scenario Planning มีแนวทาง 

ที่แตกต่างกับการพยากรณ์แบบดั้งเดิม (Traditional Forecasting) ในการจัดการ

ความไม่แน่นอน โดย Scenario Planning ไม่เน้นที่ความถูกต้องของการท�านาย

อนาคต แต่เน้นที่การเล่าเรื่องและเปลี่ยนความคิด (Storytelling and Changing 

Mindsets)58 เป็นกระบวนการสร้างรูปแบบอนาคตที่เป็นไปได้จ�านวนหนึ่ง 

ที่น่าเชื่อถือแต่ยังไม่แน่นอน เพื่อช่วยให้องค์กรพัฒนากลยุทธ์ที่ดีจนสามารถเตรียม

54 DHL (2012) Delivering tomorrow: logistics 2050 a scenario study
55 Wilkinson, A. & Eidinow, E. (2008). Evolving practices in environmental scenarios: a 
new scenariotypology. Environ Res Lett. pp.3.
56  อ้างแล้ว Schooemaker (2016) 
57 Shoemaker (1995) Lindgren & Bandhold (2003) and van der Heijden (2005) in Dean, 

M. (2019). Scenaio Planning: A Literature Review. In Multi-modal Otiisation of Road-

space in Europe (pp. 5-21). London: University College London.
58 อ้างแล้ว Schooemaker, P. J. H. (2016).
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องค์กรให้พร้อมรบัมอืต่ออนาคตทีไ่ม่แน่นอนได้59 ในขณะท่ีการพยากรณ์แบบด้ังเดมิ

เน้นการวิเคราะห์ตัวเลขและแจกแจงความน่าจะเป็น ที่มีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหา

เฉพาะสถานการณ์ แต่ Scenario Planning เน้นเหตุผลเบื้องหลังการคาดการณ์ 

โดยให้ความส�าคัญต่อสาเหตุของความไม่แน่นอน Scenario Planning  

จึงมีประโยชน์อย ่างยิ่งภายใต ้สภาวะท่ีมีความไม ่แน ่นอนสูงและซับซ้อน  

เพราะ Scenario Planning เป็นวธิกีารท่ีเริม่ต้นด้วยการท้าทายความคดิของกลุม่ผูน้�า 

หรือสมาชิกทั้งหมดขององค์กร 

มาร์โค ดีน (Marco Dean)60 ได้เปรียบเทียบการพยากรณ์/การคาดการณ์

สถานการณ์แบบดั้งเดิมกับ Scenario Planning ที่การพยากรณ์แบบด้ังเดิมนั้น  

ใช้ปัจจยัแนวโน้มในปัจจบุนัและข้อมลูเชงิปริมาณและสถานการณ์ทีเ่คยเกิดข้ึนในอดีต 

การคาดการณ์อนาคตเพื่อก�าหนดยุทธศาสตร์องค์กร ในขณะที่ Scenario  

Planning แสดงให้เห็นภาพอนาคตภายใต้เง่ือนไขที่แตกต่างท่ีอาจเกิดขึ้นได้ 

และมผีลกระทบต่อองค์กร เพือ่เป็นประโยชน์ต่อผูมี้อ�านาจการตัดสนิใจก�าหนดกลยทุธ์ 

ที่ครอบคลุมและแข็งแกร ่งเพื่อให ้องค ์กรมีความสามารถในการรับมือกับ 

ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นโดยบังเอิญในอนาคต

59 Hodgkinson & Wright. (2002); Brauers & Weber. (1988); Schoemaker. (1995); Schwartz. 

(1996); Simpson. (1992); van der Heijden, Bradfield, Burt, Cairns, & Wright. (2002); Brau-

ers & Weber. (1988) and Mylonopoulos & Doukidis. (2003) In Shawn, M. K. & Kevin, J. 

S. (2008). Scenario Planning: Toward a More Complete Model for Practice. Advance in 

Developing Human Resources. 10(2). pp.166-178.
60  Dean, M. (2019). Scenaio Planning: A Literature Review. In Multi-modal Otiisation of 

Roadspace in Europe (pp. 5-21). London: University College London.



33เอกสารวิจัย (Research Paper) เรื่อง 
“การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ”

ที่มา: (Dean, 2019)

Schoemaker ได้เสนอกระบวนการสร้าง Scenario 10 ขัน้ตอน ประกอบด้วย

1. ก�าหนดขอบเขตของประเด็นที่ต้องการท�าความเข้าใจให้ดีขึ้น ในเงื่อนไข

ของกรอบเวลา ขอบเขต และตัวแปรตัดสินใจ (Define the issues you wish to 

understand better in terms of time frame, scope and decision variables) 

เช่น ราคาแก๊สธรรมชาติในช่วง 5 ปีข้างหน้าในตะวันออกไกล โดยน�าข้อมูลในอดีต

มาทบทวนเพื่อประเมินตัวแปรความไม่แน่นอนที่ส�าคัญ (เช่น ราคาน�้ามัน)  

ซึง่จะปรากฎตวัแปรส�าคญัในอดตีทีเ่ชือ่มโยงกนั โดยควรก�าหนดขอบเขตทีเ่หมาะสม 

ต่อการวางแผนขององค์กร

2. วเิคราะห์กลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีหลกั (Identify the major stakeholders) 

ที่มีความสนใจและมีข้อมูลเชิงลึกที่แตกต่างในประเด็นท่ีก�าหนดข้ึน หรืออาจได้รับ

แผนภำพที่ 3 การเปรียบเทียบระหว่างการพยากรณ์/การคาดการณ์ กับ Scenario 

Planning
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ผลกระทบจากประเดน็ดงักล่าว หรอืเป็นผูท่ี้มีอิทธพิลทีส่�าคัญมากต่อสภาพแวดล้อม

ขององค์กร โดยระบุบทบาท ผลประโยชน์ และขอบเขตอ�านาจ

3. ระบุแนวโน้มในปัจจุบันหรือปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กร (Make 

a List of Current Trends or predetermined elements that will affect the 

issue(s) of interest) เช่น กฎระเบียบ ความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี 

โดยระบุวิธีการและเหตุผล (How and Why) ที่แนวโน้มหรือปัจจัยดังกล่าว 

จะส่งอทิธพิลใด ๆ  ต่อองค์กร ด้วยประโยคท่ีกระชับ เข้าใจง่าย สามารถสร้างแผนภาพ 

(Diagram) ช่วยในการแสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ โดย Schoemaker  

ได้แสดงตวัอย่างแผนภาพแนวโน้มทีส่�าคญั (Important Trends) ของบริษัทขนาดกลาง 

ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันตกของอเมริกา อยู่ในอตุสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ 

ซ่อมบ�ารุงที่ใช ้เทคโนโลยีระดับกลางและอะไหล่ ที่ท�าตลาดทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ โดยระบุแนวโน้นภายนอกองค์กรที่ส�าคัญ (External Trends: T) 

เช่น T1 การแข่งขนัทีเ่พิม่ขึน้ในอตุสาหกรรมเดยีวกัน แล้วจงึประเมนิผลกระทบ (Impact) 

และจัดล�าดับแนวโน้มเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ดังแสดงในตารางที่ 2
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ที่มา: (Schoemaker, 2016)

4. วิเคราะห์ความไม่แน่นอนส�าคัญ (Identify Key Uncertainties)  

ซึง่ผลลัพธ์อาจจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิการตามกลยุทธ์ขององค์กร โดยอธบิาย

สั้น ๆ ว่าท�าไมความไม่แน่นอนเหล่านี้มีความส�าคัญและสัมพันธ์กันอย่างไร  

โดย Schoemaker ได้แสดงตัวอย่างแผนภาพความไม่แน่นอนที่ส�าคัญ (Key  

Uncertainties: U) และช่วงทีค่วามไม่แน่นอนอาจเกดิขึน้ แล้วจงึประเมนิผลกระทบ 

ต่อองค์กรในแต่ละช่วง เช่น U5 ระดับความต้องการของผู้บริโภค เกิดได้ในช่วง  

(1) ความต้องการสินค้าสูง ส่งผลบวกต่อองค์กร และ (2) ความต้องการสินค้าต�่า  

ส่งผลลบต่อองค์กร ดังแสดงใน ตารางที่ 3

ตำรำงที่ 2 แนวโน้นภายนอกองค์กรที่ส�าคัญ (Important Trends)
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ที่มา: (Schoemaker, 2016)

Dean61 ได้สร้างตารางในระดับผลกระทบ (Impact) กับ ความไม่แน่นอน 

(Uncertainty) เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มที่ส�าคัญ (Key Trends) และความไม่แน่นอน

ที่ส�าคัญ (Critical Uncertainties) ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อองค์กร โดยแสดงให้

เห็นว่า แนวโน้มทีส่�าคัญมผีลกระทบต่อองค์กรหรือความส�าคญัเชงิกลยทุธ์ในระดบัสงู  

แต่มีความไม่แน่นอนในระดับต�่า ในส่วนของความไม่แน่นอนที่ส�าคัญมีระดับ 

ผลกระทบต่อองค์กรหรือความส�าคัญเชิงกลยุทธ์สูงและมีระดับความไม่แน่นอนสูง

เช่นกัน

61 อ้างแล้ว (Dean, 2019)

ตำรำงที่ 3 ความไม่แน่นอนที่ส�าคัญ (Key Uncertainties)
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ที่มา: (Dean, 2019)

5. พฒันา Scenario (Construct Two Forced Scenarios) สามารถท�าได้ 

2 แบบ ได้แก่ (1) สร้าง Scenario ลักษณะ 2 เงื่อนไข โดยใช้ผลลัพธ์ด้านลบทั้งหมด

จากความไม่แน่นอนสร้าง Scenario ท่ี 1 และ ใช้ผลลัพธ์ด้านบวกทั้งหมด 

จากความไม่แน่นอนสร้าง Scenario ที ่2 โดยทัง้ 2 Scenario จะต้องรวมแนวโน้มทีส่�าคญั

และปัจจัยที่อาจส่งผลต่อองค์กรรวมอยู่ด้วยในการพิจารณา และ (2) สร้างเมทริกซ์ 

2 x 2 (Two-by-two Matrix) คือ น�าปัจจัยความไม่แน่นอนที่ส�าคัญที่สุด 2 ปัจจัย 

น�ามาขึ้นแกน โดย Schoemaker ได้แสดงตัวอย่างของ Scenario Matrix  

โดยใช้การแขง็ค่าของเงนิดอลลาร์และการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยภีายใน 5 ปีข้างหน้า

แผนภำพที่ 4 ตัวอย่างตารางแสดงผลกระทบ/ความไม่แน่นอน
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ที่มา: (Schoemaker, 2016)

 Dean62 ได้ขยายความการสร้าง Scenario แบบเมทริกซ์ 2 x 2 ว่า แต่ละ 

Scenario (Scenario A, B, C & D) จะต้องประกอบไปด้วยผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นได้

ในอนาคตเมื่อวิเคราะห์ความไม่แน่นอนที่ส�าคัญท่ีสุด 2 ประเด็น ในทั้งด้านบวก 

และด้านลบ เพื่อสร้าง Scenario ที่แตกต่างกัน 4 แบบ

แผนภำพที่ 5 ตัวอย่างเมทริกซ์ 2 x 2

ที่มา: (Dean, 2019)

62 อ้างแล้ว (Dean, 2019)

ตำรำงที่ 4 Scenario Matrix
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6. ประเมนิความเช่ือมโยงภายในและความเป็นไปได้ (Assess the Internal 

Consistency and Plausibility) ของ Scenario เหล่านี้ โดยพิจารณาจาก  

(1) โอกาสที่ Scenario น้ันจะเกิดข้ึน ในกรอบเวลาที่ก�าหนด และ (2) จะต้องม ี

การประเมนิผลกระทบจากแนวโน้มและความไม่แน่นอนทีส่�าคัญต่าง ๆ  อย่างครอบคลมุ 

โดยต้องระบุว่า จุดไหนที่แต่ละ Scenario อาจไม่มีความเชื่อมโยงภายใน และไม่มี

ความเชื่อมโยงภายในอย่างไร 

7. พฒันาและปรบัปรงุ Scenario ให้มคีวามเชือ่มโยงภายในและมคีวามเป็นไปได้ 

(Eliminate Combination that are not Credible or not Possible  

and Create New Scenarios (Two or More)) โดยน�า Scenario ที่ไม่น่าเชื่อถือ

หรือเป็นไปไม่ได้ออก และสร้าง Scenario ใหม่ที่สอดคล้องภายในมากขึ้น 

และครอบคลุมช่วงความไม่แน่นอนที่เหมาะสม

8. ประเมิน Scenario ที่ปรับปรุงแล้วและเพิ่มเติมข้อมูล (Assess the 

Revised Scenarios) โดยพิจารณาในด้านกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะสามารถ

เปลี่ยนแปลงแนวโน้ม หรือผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนจากความไม่แน่นอนได้ รวมไปถึงระบุ 

ผลการวเิคราะห์ หรืองานวิจยัเพิม่เตมิเพือ่ท�าให้แนวโน้มและความไม่แน่นอนบางด้าน 

เด่นชัดมากขึ้น ซึ่งเป็นการเสริม Scenario ให้ใกล้เคียงกับภาพอนาคต หรือระบุ

ประเด็นที่ต้องเพิ่มเติม (Learning Scenario)

9. ทดสอบความเชื่อมโยงภายในและสร้างแบบจ�าลองเชิงปริมาณ  

(Reexamine the Internal Consistencies and Develop Quantitative  

Models) โดยตรวจสอบใหม่ความสอดคล้องภายใน Scenario และสร้างแบบจ�าลอง

เชิงปริมาณ เพื่อหาความเป ็นไปได ้ในการตอบโต ้ต ่อสถานการณ์ภายใต ้ 

ความไม่แน่นอนทีแ่ตกต่างกนั เพือ่วเิคราะห์ให้เหน็ภาพของ Scenario ได้ชดัเจนมากขึน้

10. ปรบั Scenario ให้เหมาะสมต่อกระบวนการตดัสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน 

(Decision Scenarios) โดยการประเมินความไม่แน่นอนของตัวแปรตาม  

(Dependent Variables) เช่น เป้าหมายและย้อนกลับไปวิเคราะห์จากขั้นตอน 

ที ่ 1-9 อกีครัง้ เพือ่ปรบั Scenario โดยค�านงึถงึกระบวนการตดัสนใจและการน�าไปใช้ 
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ให้ได้มากที่สุด แต่ละ Scenario ต้องมีความแตกต่าง ไม่ซ�้าซ้อนกัน และครอบคลุม

ทางเลือกที่เป็นไปได้ที่ส�าคัญ

2.7 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 กนกรัตน์ เลิศชูสกุล63 หนังสือเรื่อง “สงครามเย็น (ใน) ระหว่างโบว์ขาว” 

หนังสือเล่มนี้ได้แบ่งคนไทยออกเป็น 3 รุ่น ได้แก่ (1) รุ่นสงครามเย็น (Cold War 

Generation) อายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดประมาณ พ.ศ. 2490-2510) ผ่านยุคสงคราม

เย็นมา เทียบได้เป็นรุ่น Baby Boomer (2) รุ่น (ใน) ระหว่าง (In-between  

Generation) คนรุ่นผู้ใหญ่ที่อยู่ตรงกลาง เทียบรุ่นคือ Gen X และ Gen Y ตอนต้น 

มีความสามารถเข้าใจแนวคิดของคนทั้งสองรุ่นได้ และ (3) รุ่นโบว์ขาว (White  

Ribbon Generation) คือคนรุ่นใหม่ที่ออกมาประท้วง ใช้โบว์ขาวเป็นสัญลักษณ์

ของการประท้วงในโรงเรียน เป็น Gen Y ตอนปลาย และ Gen Z หรือหลังจากนั้น 

ทั้งนี้ คนรุ่นโบว์ขาวค่อนข้างมีวิธีคิดที่แตกต่างจากรุ่นอื่น ๆ ในเรื่องเดียวกัน เช่น  

การปฏิบัติตนในครอบครัว การศึกษา อาชีพ-การท�างาน และการเสพสื่อ เป็นต้น  

กล่าวได้ว่า “คนรุ่นโบว์ขาว” เกิดมาท่ามกลางโลกที่ไร้ระเบียบ ไม่มีความแน่นอน 

ระบบเศรษฐกิจมคีวามฝืดเคอืง มคีวามเหลือ่มล�า้ ประกอบกบัคนรุ่นใหม่มคีวามสนใจ

เรื่องอนาคตของตนเอง เช ่น ป ัญหาปากท้อง อนาคตจะประกอบอาชีพ 

หรอืเลีย้งครอบครัวอย่างไร โครงสร้างสงัคมท่ีมปัีญหาท�าให้รูส้กึว่าตนเองไม่มอีนาคต  

“ขยันอย่างเดียวไม่พอส�าหรับความฝัน” ส�าหรับด้านการศึกษามีปัญหากับระบบ

โรงเรยีนแบบดัง้เดิม มปัีญหาอ�านาจนยิม ความรนุแรงในโรงเรยีน การคกุคามทางเพศ 

การบังคับแต่งกายและทรงผมโดยไม่มีเหตุผล นอกจากนี้ คนรุ่นใหม่เติบโตมา 

กบัครอบครวัทีเ่ปิดกว้างกว่ายคุก่อน พ่อ-แม่ส่วนหนึง่เล้ียงลกูแบบเป็นเพ่ือน สามารถ

ถกเถียง พูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง หรือแม้แต่สนับสนุนให้ไปม๊อบ  

ซึ่งทัศนคติของคนรุ่นใหม่เชื่อเรื่องการถกเถียง สิทธิเสรีภาพของทุกคนควรเท่ากัน 

ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่-เด็ก ชาย-หญิง มีความเป็นตัวของตนเองสูง อย่างไรก็ตาม  

63 กนกรัตน์ เลิศชูสกุล. (2564). สงครามเย็น (ใน) ระหว่างโบว์ขาว. กรุงเทพฯ: มติชน.
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หนงัสอืเล่มนีไ้ด้เสนอว่า ว่าทางออกของสงครามระหว่างรุน่ คอื คนรุน่ทีอ่ยูต่รงกลาง 

(ปัจจุบันอายุ 35-50 ปี) ท่ีเข้าใจแนวคิดของคนทั้งสองรุ ่น และเริ่มมีบทบาท 

ในภาคเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคมของประเทศอยูพ่อสมควร ประกอบกบัคนรุน่ในระหว่าง

กบัรุน่โบว์ขาว ควรมกีารผนกึก�าลงัเพือ่แก้ปัญหาท้ังในระยะสัน้และปัญหาโครงสร้าง

ในระยะยาวร่วมกัน

เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินชัย และจรูญ พานิชย์ผลินชัย64 ศึกษาเรื่อง  

“ความเป็นพลเมอืงของนสิติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยันเรศวร” มวีตัถุประสงค์ 

คือ (1) เพื่อศึกษาความเป็นพลเมืองของนิสิตปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยนเรศวร  

และ (2) เพือ่เปรยีบเทยีบความเป็นพลเมอืงของนสิติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยั

นเรศวรจ�าแนกตามเพศ คณะวชิาและชัน้ปี โดยใช้การวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative 

Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ตามส่วนประมาณค่า 5 ระดับเป็น

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั เพือ่เกบ็ข้อมลูกบัตวัอย่างจ�านวน 400 คน ทีเ่ป็นนสิติระดบั

ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 ผลการศึกษาพบว่า ตัวอย่างมีความเป็นพลเมืองอยู่

ในระดับมากทุกองค์ประกอบ ได้แก่ มีความเท่าเทียมกัน ยอมรับความแตกต่าง  

มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น รับผิดชอบต่อสังคม มีอิสระ

และพึง่ตนเอง เข้าใจระบอบประชาธปิไตยและมีส่วนร่วม โดยความแตกต่างของเพศ

ไม่ท�าให้ความเป็นพลเมืองแตกต่างกันในภาพรวม แต่ผู้หญิงมีความเป็นพลเมืองสูง

กว่าผูช้ายในด้านความเท่าเทยีมกนัและยอมรบัความแตกต่าง เมือ่พิจารณาตามกลุม่

คณะวิชา พบว่า กลุ่มคณะวิชาที่แตกต่างกันไม่ท�าให้ความเป็นพลเมืองแตกต่างกัน

ในภาพรวม แต่เมือ่พจิารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่า ตัวอย่างทีศ่กึษาในกลุม่วชิา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความเป็นพลเมืองสูงกว่ากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพในองค์ประกอบการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น การเข้าใจระบอบ

ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
64 เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินชัย และจรูญ พานิชย์ผลินชัย. (2560). ความเป็นพลเมืองของนิสิตระดับ

ปริญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.). 4 (1). 

หน้า 1-13
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เอกราช มะลิวรรณ์ วิลาสินี สุขกา ปวีณ์กร สุรบรรณ์ และสุพรรณี  

เกสรินทร์65 ศกึษาเรือ่ง “ความเป็นพลเมอืงตามระบอบประชาธปิไตยของประชาชน

ในจังหวัดสงขลา: กรณีศึกษาประชาชนในพื้นที่อ�าเภอบางกล่า” มีวัตถุประสงค์ คือ 

(1) เพื่อวัดระดับความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ของประชาชน 

ในอ�าเภอบางกล่า และ (2) เพื่อวิเคราะห์ถึงเหตุที่มีผลต่อระดับความเป็นพลเมือง

ของประชาชนตามระบอบประชาธปิไตย ในพ้ืนทีอ่�าเภอบางกล่า การศกึษาในครัง้นี้

เป็นการศกึษาเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ใช้วธิกีารศกึษาโดยการส�ารวจ 

(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือ 

ในการเก็บข้อมูลตัวอย่าง คือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่มีสิทธิเลือกตั้ง

และมภีมูลิ�าเนาอยูใ่นเขตพืน้ทีเ่ทศบาลต�าบลบ้านหาร อ�าเภอบางกล่า จ�านวน 730 คน 

ผลการศึกษาพบว่า  ระดับความเป็นพลเมืองของตัวอย่างอยู่ในระดับสูงในภาพรวม 

โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการเคารพกติกา (2) การเคารพ 

ผู้อื่น การเคารพสิทธิผู้อื่น การเคารพความแตกต่าง การเคารพหลักความเสมอภาค 

และ (3) การมส่ีวนร่วมในสงัคม มคีวามรับผดิชอบต่อสงัคม และสามารถพึง่ตนเองได้  

โดย พื้นที่ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษามีผลต่อระดับความเป็นพลเมืองดีใน

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน

นรศิ จนัทวรรณ66 ศกึษาเรือ่ง “ความเป็นพลเมอืงในระบอบประชาธปิไตย: 

กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหงระดับปริญญาตรี ส่วนกลาง”  

มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัรามค�าแหง (2) เพือ่เปรยีบเทยีบความเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธปิไตย จ�าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และ (3) เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง

65 เอกราช มะลิวรรณ์ วิลาสินี สุขกา ปวีณ์กร สุรบรรณ์ และสุพรรณี เกสรินทร์. (ม.ป.ป..) ความเป็น

พลเมอืงตามระบอบประชาธปิไตยของประชาชนในจงัหวดัสงขลา: กรณศีกึษาประชาชนในพืน้ทีอ่�าเภอ

บางกล่า. เอกสารการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11. หน้า 1082-1092
66 นริศ จันทวรรณ. (2558). ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย: กรณีศึกษานักศึกษา

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงระดับปริญญาตรี ส่วนกลาง. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร. 

หน้า 103-113.
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การกล่อมเกลาทางการเมอืงกบัความเป็นพลเมอืงในระบอบประชาธปิไตย โดยศกึษา

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหงระดับปริญญาตรี ส่วนกลาง โดยใช้การวิจัยแบบ

ผสมผสาน (Mixed Methods) ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ใช้วิธีการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  

ผูใ้ห้ข้อมลูจ�านวน 10 คน ในส่วนของการวิจยัเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) 

ใช ้วิธีการศึกษาโดยการส�ารวจ (Survey Research) โดยแบบสอบถาม  

(Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลกับตัวอย่างที่เป็นนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงระดับปริญญาตรี ส่วนกลาง จ�านวน 400 คน ผลการศึกษา

พบว่า ตัวอย่างมคีวามเป็นพลเมอืงในระบอบประชาธปิไตยค่อนข้างสงูโดยใช้การประเมิน 

3 ด้าน คอื (1) การเคารพสทิธเิสรภีาพและศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์ (2) ความสามารถ

ในการปกครองตนเอง และ (3) การมีส่วนร่วมทางการเมือง สอดคล้องกับระดับ 

การกล่อมเกลาทางการเมืองที่ค่อนข้างสูง ผ่านตัวกลาง ครอบครัว กลุ่มเพื่อน  

สถาบนัการศกึษา กลุม่สงัคม สือ่มวลชน และสือ่สงัคมออนไลน์ จากการศกึษาสรุปได้ว่า 

การกล่อมเกลาทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับความเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยในทิศทางเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าความรู้สึกเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยสามารถสร้างได้ผ่านตัวกลางต่าง ๆ 

ถวิลวดี บุรีกุล รัชวดี แสงมหะหมัด เออเจนี เมริโอ67 เสนอเรื่อง “การวัด

ความเป็นพลเมือง (Measuring Citizenship)” วัตถุประสงค์ คือ  (1) จัดท�าตัวชี้วัด

ความเป็นพลเมืองที่เหมาะสมกับสังคมไทย (2) ศึกษาประเด็นความส�าคัญที่ 

แสดงถงึคณุสมบตัขิองความเป็นพลเมืองในทศันะของประชาชนชาวไทย และ (3) ศกึษา

การมอียูข่องความเป็นพลเมอืงของประชาชนชาวไทย ตวัอย่างในการศกึษาในครัง้นี้  

คอื ประชาชนชาวไทยทีม่อีายตุัง้แต่ 18 ปีบรบูิรณ์ (เป็นผู้มสิีทธเิลอืกตัง้) ใน 5 ภมูภิาค 

ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 

และปรมิณฑล และภาคใต้ โดยท�าการศึกษา 2 ช่วง คอื ก่อนและหลงัการเลอืกตัง้สมาชกิ

67 ถวิลวดี บุรีกุล รัชวดี แสงมหะหมัด เออเจนี เมริโอ. (2555). การวัดความเป็นพลเมือง (Measuring 

Citizenship). ส�านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
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สภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 โดยตัวอย่างก่อนการเลือกตั้งจ�านวน 

1,500 คน และหลงัการเลอืกตัง้จ�านวน 1,000 คน ซ่ึงมกีารถ่วงน�า้หนัก (Weighted) 

เพื่อสะท้อนความสัมพันธ์ของประชากรในแต่ละภูมิภาคอย่างแท้จริง การศึกษา 

ในคร้ังนีเ้ป็นการศกึษาเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ใช้วธิกีารศกึษาโดยการส�ารวจ 

(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ผลการศึกษา 

พบว่า คุณสมบัติของพลเมืองท่ีประชาชนให้ความส�าคัญโดยเรียงตามล�าดับ 

ความส�าคญั คอื การมคีวามภูมใิจในการเป็นคนไทย การเตม็ใจทีจ่ะเสยีภาษ ีการท�างาน

แบบสุจริต การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การปฏิบัติตามกฎหมาย และการปฏิบัติตามหลัก

ศาสนา โดยจากการตอบแบบสอบถามตัวอย่างสามารถจ�าแนกตามล�าดับ 

ความส�าคัญของคุณสมบัติของการเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์ได้ 2 กุล่ม ได้แก่  

(1) ความเป็นพลเมืองที่ให้ความส�าคัญกับวิถีวัฒนธรรม และ (2) ความเป็นพลเมือง

ทีใ่ห้ความส�าคัญกับความมอิีสระภาพและความก้าวหน้าทนัสมยั ในส่วนของการมอียูจ่รงิ

ของความเป็นพลเมอืงไทย เมือ่ให้ตวัอย่างประเมนิตนเองว่ามคีณุสมบติัของการเป็น

พลเมืองในด้านใด พบว่า สามารถจ�าแนกได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ความเป็นพลเมือง 

ที่ให้ความส�าคัญกับวิถีวัฒนธรรม (2) ความเป็นพลเมืองที่ให้ความส�าคัญกับชุมชน

ของตนเอง และ (3) ความเป็นพลเมืองที่ให้ความส�าคัญกับความมีอิสระภาพ 

และความก้าวหน้าทนัสมยั  ดังนัน้หากจะต้องเสรมิสร้างความเป็นพลเมืองคงจะต้องศกึษา

บริบทของพื้นที่ีและกลุ่มประชากรให้ชัดเจน โดยการศึกษานี้ พบว่า ประชาชนคิด

ว่าตนเองมีความสามารถเรื่องการวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 

น้อยกว่าเรื่องอื่น รวมทั้งมีความรู้ทางการเมืองน้อยกว่าที่ควรจะเป็นอีกด้วย
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
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บทที่ 3

ระเบียบวิธีวิจัย

 เอกสารวจัิยฉบับนี ้เป็นการศกึษา เรือ่ง “การพฒันาแนวทางการเสรมิสร้าง

เยาวชนไทยให้เป็นพลเมอืงท่ีดขีองชาต”ิ มวีตัถปุระสงค์ เพือ่ศกึษาทศันคติและแรงผลกั 

(Driving Force) ของเยาวชนส่งผลต่อการเป็นพลเมืองของชาติ เพื่อน�าไปสู ่

การแสวงหาแนวทางทางการเสริมสร้างทัศนคติของเยาวชนต่อการเป็นพลเมืองที่ดี

ของชาตผ่ิานการทดลองกิจกรรม (Sandbox) กับกลุ่มเยาวชนตวัอย่าง การศึกษาครัง้นี้  

ผู้วิจัยมีวิธีการด�าเนินงาน 4 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อ ดังนี้ 

3.1 การเก็บรวมรวมข้อมูลขั้นที่ 1: การส�ารวจทัศนคติของเยาวชน

3.2 การเก็บรวมรวมข้อมูลขั้นที่ 2: การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง

กิจกรรมการปรับทัศนคติ

3.3 การเก็บรวมรวมข้อมูลขั้นที่ 3: การทดลองกิจกรม (Sandbox)

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย

3.1 กำรเก็บรวมรวมข้อมูลขั้นที่ 1: กำรส�ำรวจทัศนคติของเยำวชน

 การเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นที่ 1 เป็นการส�ารวจทัศนคติของเยาวชนโดยใช้

แบบสอบถามผ่าน Google Form กับเยาวชนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

และมหาวทิยาลยั ในประเทศไทยท้ัง 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนอื ภาคกลาง ภาคตะวัน-

ออกเฉยีงเหนอื และภาคใต้ เรือ่ง “ทศันคตขิองเยาวชนไทยต่อการเป็นพลเมอืงทีด่”ี 

ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564

ซึ่งผลลัพธ์จากข้ันตอนนี้จะท�าให้ทราบถึงทัศนคติของเยาวชนไทย 

ต่อความเป็นพลเมอืงทีด่ขีองชาต ิส�าหรบัการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง วธีิกำรคดัเลอืก 

โดยท�าการคดัเลอืกโรงเรยีนและมหาวทิยาลยัทีม่จี�านวนนกัเรยีนและนักศกึษามากทีส่ดุ

ในทั้ง 4 ภาค นอกจากนี้ งานวิจัยยังได้ค�านึงถึงความท่ัวถึงและความหลากหลาย

ของข้อมูลที่จะได้รับ โดยมีการคัดเลือกนักเรียนและนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค
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และมหาวิทยาลัยราชภัฏในแต่ละจังหวัดเข้าเป็นประชากรในการศึกษาครั้งนี้ด้วย 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำรำงที่ 5 จ�านวนนักเรียนและนักศึกษาที่มีจ�านวนมากที่สุดในแต่ละภาค

ภำค รำยชื่อโรงเรียนและมหำวิทยำลัย จ�ำนวน

เหนือ 

(จ.เชียงใหม่)

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 2,043

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 2,520

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 36,259

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 16,818

กลำง 

(กรุงเทพฯ)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 4,444

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 2,356

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 35,699

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 31,965

ตะวันออก

เฉียงเหนือ

(จ.ขอนแก่น)

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2,398

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 2,915

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 32,252

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขต

ขอนแก่น 7,626

ใต้ 

(จ.สงขลำ)

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2,312

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 4,491

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 19,086

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 11,114
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 ขัน้ที ่2 น�าจ�านวนนกัเรยีนและนกัศกึษาท้ังหมดมาค�านวณหากลุ่มตวัอย่างด้วย

การใช้สตูรทาโร ยามาเน68 

  n =    N

          1 + Ne2

 เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

  N = ขนาดประชากร

  E = ความคลาดเคลื่อนก�าหนดเป็น .05 

ค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ ดังนี้

  n =        214,298

    1+214,298*(0.05)2

  n = 399

68  ภัทรานิษฐ์ เหมาะทอง วนิดา ทองโคตร และสุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์. (ม.ป.ป.) .การก�าหนดขนาด

ตัวอย่างโดยใช้สูตร Yamane (Determining the sample size by the Yamane’s formula.). 

เอกสารอัดส�าเนา. หน้า 2
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ตำรำงที่ 6 จ�านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

จังหวัด รำยชื่อโรงเรียนและ

มหำวิทยำลัย

จ�ำนวน

ประชำกร

กำรค�ำนวณกลุ่มตัวอย่ำง กลุ่ม

ตัวอย่ำง

เชียงใหม่

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 2,043 2,043x399/214,298 4

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ

เทคนิคลานนา เชียงใหม่ 2,520 2,520 x399/214,298 5

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 36,259 36,259x399/214,298 68

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่

16,818 16,818 x399/214,298

31

กรุงเทพฯ

โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษา 4,444 4,444x399/214,298 8

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม

กรุงเทพ 2,356 2,356 x399/214,298 4

มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ บางเขน

35,699 35,699x399/214,298

66

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา

31,965 31,965 x399/214,298

60

ขอนแก่น

โรงเรียนขอนแก่นวิทยา

ยน 2,398 2,398x399/214,298 4

วิทยาลัยเทคนิค

ขอนแก่น

2,915 2,915 x399/214,298

5

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 32,252 32,252x399/214,298 60

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน  

วิทยาเขตขอนแก่น 7,626 7,626 x399/214,298 14
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สงขลำ

โรงเรียนหาดใหญ่

วิทยาลัย 2,312 2,312x399/214,298 4

วิทยาลัยเทคนิค

หาดใหญ่ 4,491 4,491 x399/214,298 8

มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์

19,086 19,086x399/214,298

36

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา

11,114 11,114 x399/214,298

21

รวม 214,298 399

ส�าหรับเกณฑ์การพิจารณาขอบเขตของคะแนนเฉลี่ย เพื่อใช้ในการแปล

ความหมายข้อมูล ใช้สูตรในการหาค่าพิสัยของเลวินและรูบิน (Levin & Rubin, 

1991: 24) ดังนี้ 

 ค่ำพิสัย  = (คะแนนสูงสุด-คะแนนต�่าสุด)/จ�านวนระดับ

  ซึง่ผู้วิจยัได้ก�าหนดจ�านวนระดบัความคดิเหน็ไว้เป็น 5 ระดบั จงึได้เกณฑ์

การพิจารณาขอบเขตของคะแนนเฉลี่ย ดังนี้คือ

 พิสัย = (5-1)/5  = 0.8

การแปลผลคะแนนเฉลี่ยในการให ้ความหมายกับข ้อมูลที่ ได ้รับ  

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 ก�าหนดให้อยู่ในเกณฑ์    มากที่สุด

ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 ก�าหนดให้อยู่ในเกณฑ์    มาก

ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 ก�าหนดให้อยู่ในเกณฑ์    ปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 ก�าหนดให้อยู่ในเกณฑ์    น้อย

 ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 ก�าหนดให้อยู่ในเกณฑ์    น้อยที่สุด
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3.2 กำรเก็บรวมรวมข้อมูลขั้นที่ 2: กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อสร้ำง

กิจกรรมกำรปรับทัศนคติ

การเก็บรวบรวมข้อมูลข้ันท่ี 2 เป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  

(Workshop) โดยน�าการประมวลผลข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นที่ 1  

จากแบบสอบถามผ่านระบบ Google Form มาพิจารณาเพื่อหาแรงผลัก (Diving 

Force) จากการวเิคราะห์และระดมความคดิเห็นจากผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามเชีย่วชาญ

ด้านการศึกษาและเยาวชนจ�านวน 10 ท่าน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564  

ณ ห้องประชมุ 1 ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์ สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ ผ่านระบบ

แอพพลิเคชั่น Zoom โดยมีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ดังนี้

1. รศ.ดร. คมสัน  มาลีสี รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากร 

   และบรกิาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 

   เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2. รศ.นพ. อดิศักดิ์ ผูอ้�านวยการสถาบนัแห่งชาตเิพือ่การพฒันา 

  ผลิตผลการพิมพ์  เด็กและ ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

3. พญ. จริาภรณ์  อรุณากรู กมุารแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญด้านเวชศาสตร์วยัรุน่  

   ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์  

   โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

4. รศ.ดร. ปุน่  เทีย่งบรูณธรรม อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

   คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

5. ดร.ศุภธิดา  พรหมพยัคฆ์  กรรมการผูจ้ดัการ และผูก่้อตัง้ บรษิทั ด ิเอส  

   เคิร์ฟ จ�ากัด และที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การ 

   บรหิารองค์กร และการพฒันาทกัษะบคุลากร 

   ในยุคดิจิทัล
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6. รศ. อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์ นักวิชาการอิสระ และอดีตอาจารย์ 

    ประจ�าภาควิชาสังคมศาสตร์   

    มหาวิทยาลัยมหิดล

7. ผศ.ดร. วลัยพร รัตนเศรษฐ  คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์  

    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

8. ผศ.ดร. กนกรัตน์ เลิศชูสกุล อาจารย์ประจ�าภาควิชาการปกครอง  

    คณะรฐัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

9. ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย  คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ 

    ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค

10. คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์  รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

ขั้นตอนการด�าเนินงานส�าหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (Workshop)  

มขีัน้ตอนดงัต่อไปนี้

 Module 1: พิจำรณำหำแรงผลัก (Driving Forces: DF) หมายถึง  

แรงผลักที่มีแนวโน้ม (Trend) ของเหตุการณ์ หรือประเด็น หรือสิ่งที่เป็นมูลเหตุ 

ในการท�าให้เหตกุารณ์เกิดขึน้ หรอืแนวโน้มของสถานการณ์ต่าง ๆ  รวมถงึเหตกุารณ์ 

ที่มีอิทธิพล หรือความส�าคัญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งการเปลี่ยนแปลง 

ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้ 

Module 2: เลือกปัจจัยท่ีส่งผลกระทบสูง (High Impact: HI)  

ด้วยการพจิารณาแรงผลกั (Driving Forces: DF) ทีค่าดว่าหากเกิดขึน้แล้วจะเป็นปัจจยั

ที่สร้างผลกระทบมากที่สุด ในแต่ละประเด็นน�ามาท�าการให้ลงคะแนนเสียง 

โดยการ Vote ทลีะประเดน็ (Event) ทีค่าดว่า “หากเกิดขึน้จะส่งผลกระทบรนุแรงท่ีสดุ” 

ประเด็นละ 2 อันดับ
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Module 3: กำรวำดภำพเหตุกำรณ์อนำคต (Future Event) หมายถึง 

ภาพเหตุการณ์ในอนาคตท่ีปัจจุบันไม่ได้เกิดข้ึน โดยมีวิธีการดังนี้ น�าปัจจัยท่ีส่งผล 

กระทบสงู (High Impact: HI) ในแต่ละประเดน็ 2 อนัดบัทีไ่ด้จากการลงคะแนนเสยีง 

มาพิจารณาและร่วมกันวาดภาพเหตุการณ์อนาคต (Future Event) โดยอาศัย 

โครงเรือ่ง (Plot) ท่ีเก่ียวข้องของแต่ละประเดน็ ควบคูก่บัการพจิารณาตามหลกั PDCR* 

หมายถึง เหตุการณ์หรือแรงผลัก มีความเป็นไปได้ น่าเชื่อถือ มีความผิดแผก  

แตกต่างกัน มีความท้าทาย และมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกัน (* PDCR:  

Plausible Divergent Challenge Related) 
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Module 4: พิจำรณำ Common Driving Forces จากภาพเหตุการณ์

อนาคต (Future Event) ที่เกิดจากการเลือกแรงผลักที่มีผลกระทบสูง (High  

Impact: HI) จากประเด็นค�าถาม เพื่อแสวงหาแนวทางและแรงผลักหลักที่ส�าคัญ 

(Common Driving Forces) แล้วน�าไปใช้เพือ่แก้ไขปัญหาผ่านการทดลองกจิกรรม 

(Sand Box) ต่อไป

3.3 กำรเก็บรวมรวมข้อมูลขั้นที่ 3: กำรทดลองกิจกรรม (Sandbox)

 การเกบ็รวบรวมข้อมลูขัน้ที ่ 3 เป็นการทดลองกจิกรรม (Sandbox) กบักลุม่

เยาวชนตัวอย่างในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ชื่อโครงการว่า “ค่ายพัฒนานักวิจัย

เยาวชนท้องถิ่นสู ่กลไกการพัฒนาเมืองหลังสถานการณ์ Covid-19” ภายใต้ 

การสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 

และเทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัด

เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2564 

ด้ำนพื้นที่กำรศึกษำ 

ผู้วิจัยเลือกลงพื้นที่ในการทดลองกิจกรรม (Sandbox) กับกลุ่มเยาวชน

ตัวอย่างในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยเหตุผล 3 ประการ ดังนี้ (1) ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ของชาวล้านนา โดยการอธบิายประวตัศิาสตร์แบบท้องถิน่ มกัเป็นการอธบิายตัวตน

ของท้องถิน่ว่ามคีวามแตกต่าง หรือเป็นประวตัศิาสตร์ทีม่คีวามเป็นมาอย่างยาวนาน

ของตนเอง พร้อมทั้งมองว่า ล้านนาในฐานะรัฐอิสระ มีประวัติศาสตร์ความเป็นมา

ของตัวเอง และวัฒนธรรมเป็นของตนเอง (2) การเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

มีความรุนแรงเข้าขั้นวิกฤติ สามารถเทียบเคียงได้กับกรุงเทพฯ เห็นได้จากการนัด

รวมตวัของเยาวชนในการจดัแฟลชม๊อบและแสดงเชงิสญัลกัษณ์ต่าง ๆ  บรเิวณประตู

ท่าแพ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการบริหาร

ราชการของรัฐบาล และเพื่อเรียกร ้องในประเด็นต ่าง ๆ ทางการเมือง  

และ (3) เชยีงใหม่เป็นจงัหวดัท่ีถือว่าเป็นศูนย์กลางและฐานทีม่ัน่ส�าคญัทางการเมือง

ของภาคประชาชนท่ีมีความคิดความเชื่อและคุณค่าแก่ประชาธิปไตยเป็นหลัก  
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มปีระวตัศิาสตร์และบรรยากาศการเคลือ่นไหวทางการเมอืงต่อต้านรัฐบาลมาอย่าง

ยาวนาน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ก่อนการรัฐประหารอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ  

ชินวัตร โดยสถาบันทางการเมืองในพื้นที่มักเป็นขั้วตรงข้ามกับรัฐบาล

 ด้ำนประชำกร 

 ผู้วิจัยได้ท�าการเลือกกลุ่มประชากรตัวอย่าง เพ่ือเป็นตัวแทนประชากร

เยาวชนทั้งหมด โดยการใช้การสุ่มโดยบังเอิญ (Accidental Sampling) ประกอบ

กบัการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มเีงือ่นไขของการทดลองกจิกรรม 

ได้แก่ ต้องเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายช้ันปีที่ 4-6 หรือ/และเป็นนักศึกษา

ระดับมหาวิทยาลัย จ�านวนท้ังหมด 30 คน และต้องเป็นเยาวชนที่สามารถร่วม

กิจกรรมได้ตลอดทั้งโครงการฯ 

3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสรุปผลกำรวิจัย

 ผู้วิจัยด�าเนินงานในส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทั้งข้อมูล 

ปฐมภูมิและทุติยภูมิ และน�าข้อมูลทั้งหมดท่ีได้มาผ่านกระบวนการระดมสมอง 

(Brainstorming) ซึ่งใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  

ตามประเดน็ทีก่�าหนดไว้ โดยใช้วธิกีารให้เหตผุลแบบอปุนยั (Inductive Reasoning)  

ซึ่งเป็นวิธีการสรุปผลจากการค้นหาความจริงจากการสังเกต หรือการทดลอง 

จากกรณีดังกล่าวแล้วน�ามาสรุป รวบรวมข้อมูลมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ 

และสงัเคราะห์ข้อมลู เพือ่รวบรวมเป็นแนวทางของการเสรมิสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมอืง

ที่ดีต่อไป โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการส�ารวจแบบสอบถาม Google 

Form จากเยาวชน และการเก็บรวบรวมข้อมูลจากความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

และผูเ้ชีย่วชาญด้านการศกึษาและเยาวชนจากการประชมุเชงิปฏิบตักิารฯ (Workshop) 

และการลงพืน้ที ่(Fieldwork) ผ่านการสงัเกตการณ์ (Observation) จากการทดลอง

ท�ากิจกรรมกับเยาวชนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อน�าไปสู่แนวทางในการเสริมสร้างเยาวชน

ไทยให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติสืบต่อไป

Social 
responsibility

Loyalty

Self Esteem

ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
๖๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐๒-๒๗๕-๕๗๑๕  www.sscthailand.org



Social 
responsibility

Loyalty

Self Esteem

ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
๖๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐๒-๒๗๕-๕๗๑๕  www.sscthailand.org

บทที่ 4
ผลกำรศึกษำ
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บทที่ 4

ผลกำรศึกษำ

 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตอบวัตถุประสงค ์

ในการศกึษา 3 ส่วน ได้แก่ (1) เพือ่ศกึษาทัศนคตขิองเยาวชนไทยต่อการเป็นพลเมอืง

ทีด่ขีองชาต ิ(2) เพือ่ศกึษาแรงผลกั (Driving Force) ทีส่่งผลต่อทศันคตขิองเยาวชน

ไทยในการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และ (3) เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสร้าง

ทศันคตขิองเยาวชนต่อการเป็นพลเมอืงทีด่ขีองชาติ โดยใช้แรงผลกั (Driving Force) 

ทีเ่ป็นตวัขบัเคลือ่นผ่านการท�าการทดลองกจิกรรม (Sandbox) กบักลุม่เยาวชนตัวอย่าง 

ทัง้นี ้การศกึษาดงักล่าวได้ให้ความส�าคญักบัเยาวชน โดยเฉพาะ Gen Z หรอืผูมี้ระดบั

การศกึษาอยูใ่นระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย และ/หรือระดบัมหาวทิยาลยัเป็นส�าคญั 

โดยแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้

 4.1 ผลการศึกษาจากการส�ารวจทัศนคติของเยาวชนผ่าน Google Form

4.2 ผลการศึกษาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (Work Shop)

4.3 ผลการศึกษาจากการทดลองกิจกรรม (Sand Box)

4.1 ผลกำรศึกษำจำกกำรส�ำรวจทัศนคติของเยำวชนผ่ำน Google Form 

 ผลจากการเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม เรือ่ง “ทศันคตขิองเยาวชน

ไทยต่อการเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ” ของเยาวชนกลุ่มตัวอย่างในระดับชั้น

มธัยมศกึษาตอนปลายและ/หรอืระดบัมหาวทิาลยั จ�านวนทัง้ 4 ภาค ซึง่มวีตัถปุระสงค์

เพื่อต้องการทราบถึงทัศนคติของเยาวชนต่อการเป็นพลเมืองที่ดีในประเด็นต่าง ๆ  

โดยการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564 

มีผลการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม

 เพศ กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงจ�านวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 59  

และเพศชายจ�านวน 188 คน คดิเป็นร้อยละ 41 รายละเอียดดังตารางที่ 7
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ตำรำงที่ 7 เพศของกลุ่มตัวอย่าง

เพศ จ�ำนวน ร้อยละ

หญิง 270 59

ชาย 188 41

รวม 458 100

 อำย ุกลุม่ตวัอย่างมอีายเุฉลีย่ 18.5 ปี อายมุากทีสุ่ด 25 ปี อายตุ�า่ท่ีสดุ 15 ปี 

 ระดับกำรศึกษำ กลุ่มตัวอย่างก�าลังศึกษาในระดับ ชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย (สายสามญั) จ�านวน 55 คน คดิเป็นร้อยละ 12 ระดบั ปวช. จ�านวน 230 คน 

คิดเป็นร้อยละ 50.2 มหาวิทยาลัย(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) จ�านวน 

106 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยาเขต

ขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) จ�านวน คน 67 คิดเป็นร้อยละ 14.6  

รายละเอียดดังตารางที่ 8



61เอกสารวิจัย (Research Paper) เรื่อง 
“การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ”

ตำรำงที่ 8 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง

เพศ จ�ำนวน ร้อยละ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) 55 12

ระดับ ปวช. 230 50.2

มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

106 23.1

มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา)

67 14.6

รวม 458 100

 กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงกำรเมือง กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยม ี

ส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง จ�านวน 328 คน คิดเป็นร้อยละ 71.6 และเคยมี

ส่วนร่วมในกจิกรรมทางการเมอืง จ�านวน 130 คน คดิเป็นร้อยละ 28.4 รายละเอยีดดงั

ตารางที ่9 โดยตวัอย่างการมส่ีวนร่วมทางการเมอืง ได้แก่ (1) การเลอืกตัง้ (2) การเข้าร่วม

การประท้วง/มอ็บ/แฟลชมอ็บ (3) การแสดงความคดิเหน็ทางออนไลน์และ (4) การเข้าร่วม 

รับฟังการปราศรัย/ความเห็น และการติดตามข่าวสารทางการเมือง

ตำรำงที่ 9 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองของกลุ่มตัวอย่าง

กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงกำรเมือง จ�ำนวน ร้อยละ

ไม่เคย 328 71.6

เคย 130 28.4

รวม 458 100
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ทัศนคติต่อตนเอง/ส่วนบุคคล

 กำรมรีะเบยีบวนิยัและควำมรบัผดิชอบต่อตนเอง กลุม่ตัวอย่างมคีวาม

เหน็เก่ียวกบัการเป็นพลเมอืงท่ีดว่ีาควรมรีะเบียบวนิยัและความรบัผดิชอบต่อตนเอง 

อยู่ในระดับมำกที่สุด รายละเอียดดังตารางที่ 10 โดยเหตุผลที่สนับสนุนค�าตอบ 

ข้างต้นได้แก่ (1) การมรีะเบยีบวนิยัและความรบัผิดชอบต่อตนเองเป็นส่ิงทีท่กุคนพงึมี  

(2) การมรีะเบยีบวนิยัและความรบัผดิชอบต่อตนเองเป็นสิง่ทีท่�าให้สงัคมมีระเบยีบ/

สงบสุข (3) การเป็นพลเมืองที่ดีไม่จ�าเป็นต้องมีระเบียบวินัย (4) การมีระเบียบวินัย

และความรับผิดชอบต่อตนเองนับเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่น (5) การมีระเบียบ

วินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองจะท�าให้ประเทศพัฒนา/ประเทศดีขึ้น  

และ (6) การมีระเบียบวนิยัและความรบัผดิชอบต่อตนเองหากมแีล้วจะสามารถช่วยผูอ้ืน่ได้

ตำรำงที ่10 การมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองของกลุ่มตัวอย่าง

ระดับควำมคิดเห็น ร้อยละ

เห็นด้วยอย่างยิ่ง 41.7

เห็นด้วย 48

ไม่แน่ใจ 8.1

ไม่เห็นด้วย 1.7

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 0.4

ค่ำเฉลี่ย 4.28 

ระดับควำมคิดเห็น มำกที่สุด

 กำรมคีวำมซือ่สตัย์ ยดึถอืควำมถกูต้อง กลุม่ตวัอย่างมคีวามเหน็เกีย่วกบั

การเป็นพลเมืองทีด่ว่ีา ควรมีความซือ่สตัย์ ยดึถอืความถกูต้อง อยูใ่นระดับมำกท่ีสุด 

รายละเอียดดังตารางท่ี 11 โดยเหตุผลที่สนับสนุนค�าตอบข้างต ้นได ้แก ่  

(1) การมคีวามซือ่สตัย์ยดึถอืความถกูต้องเป็นสิง่ทีท่กุคนพงึม ี(2) การมคีวามซือ่สตัย์ยดึถอื
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ความถูกต้องช่วยให้สังคมน่าอยู่/บ้านเมืองสงบ/ไม่วุ่นวาย (3) การเป็นพลเมืองดี 

ไม่จ�าเป็นต้องมีความซื่อสัตย์ยึดถือความถูกต้อง (4) การมีความซื่อสัตย์ยึดถือความ

ถูกต้องจะไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้อื่น (5) การมีความซื่อสัตย์ยึดถือความถูกต้อง 

จะช่วยให้ประเทศเจรญิ/มีการพฒันา (6) การมคีวามซือ่สตัย์ยดึถอืความถกูต้องจะท�าให้

เกดิความเชือ่มัน่ ความไว้เนือ้เชือ่ใจ (7) ต้องนยิามค�าว่าความถกูต้องและบรรทัดฐาน

ของความถูกต้องของทุกคนให้เหมือนกัน และ (8) การมีความซื่อสัตย์ยึดถือ 

ความถูกต้องจะท�าให้การท�างานภาครัฐง่ายขึ้น 

ตำรำงที ่11 การมีความซื่อสัตย์ ยึดถือความถูกต้องของกลุ่มตัวอย่าง

ระดับควำมคิดเห็น ร้อยละ

เห็นด้วยอย่างยิ่ง 47.8

เห็นด้วย 39.3

ไม่แน่ใจ 10.7

ไม่เห็นด้วย 1.7

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 0.4

ค่ำเฉลี่ย 4.33

ระดับควำมคิดเห็น มำกที่สุด

 กำรเคำรพสทิธแิละเสรภีำพของผู้อืน่ กลุ่มตวัอย่างมคีวามเหน็เกีย่วกบั

การเป็นพลเมืองที่ดีว่า ควรมกีารเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น อยู่ในระดับมำก

ที่สุด รายละเอียดดังตารางที่ 12 โดยเหตุผลท่ีสนับสนุนค�าตอบข้างต้นได้แก่  

(1) การเคารพสิทธิและเสรภีาพของผูอ่ื้นน้ันเป็นเรือ่งสทิธขิองทกุคนทีม่อีย่างเท่าเทยีม  

(2) พลเมืองที่ดีไม่ควรละเมิด/จ�ากัดสิทธิผู้อื่น (3) การเคารพสิทธิและเสรีภาพ 

ของผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งท่ีควรมี (4) การเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อ่ืนเป็นหลัก 

ของการอยู่ด้วยกัน (5) มีความเหลื่อมล�้าเรื่องสิทธิและเสรีภาพต้องด�าเนินการแก้ไข  
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(6) การเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู ้อื่นจะท�าให ้ ไม ่ก ่อให ้ เกิดป ัญหา  

และ (7) การเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นจะช่วยให้ประเทศมีการพัฒนา

ตำรำงที ่12 การเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นของกลุ่มตัวอย่าง

ระดับควำมคิดเห็น ร้อยละ

เห็นด้วยอย่างยิ่ง 63.1

เห็นด้วย 30.1

ไม่แน่ใจ 4.8

ไม่เห็นด้วย 1.5

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 0.4

ค่ำเฉลี่ย 4.54

ระดับควำมคิดเห็น มำกที่สุด

ทัศนคติต่อผู้อื่น/ สังคม/ ประเทศชำติ

 กำรมีควำมจงรักภักดีต่อสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์  

กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองที่ดีว่า ควรมีความจงรักภักดีต่อ

สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อยู่ในระดับปำนกลำง รายละเอียดดังตาราง

ที ่ 13 โดยเหตผุลท่ีสนับสนุนค�าตอบข้างต้นได้แก่ (1) การเป็นพลเมอืงทีด่ไีม่เกีย่วกบั 

การจงรักภักดีต่อสถาบัน/เป็นสิทธิส่วนบุคคล (2) การเป็นพลเมืองท่ีดีควรเคารพ

สถาบนัหลกั (3) มีความคลางแคลงใจกบัสถาบันกษตัรย์ิ (4) ไม่ศรทัธาในสถาบนัหลกั  

(5) การจงรักภักดีต่อสถาบันเป็นวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมา (6) การจงรักภักดีต่อ

สถาบนันัน้ต้องอยูบ่นความถกูต้อง/ตรวจสอบได้ (7) ควรนยิามค�าว่าสถาบนัหลกัให้

ชัดเจนและมีบรรทัดฐาน (8) ควรมีการปฏิรูปสถาบัน (9) สถาบันกษัตริย์ไม่ใช่แบบ

อย่างที่ดี (10) ควรให้ข้อเสนอแนะสถาบันกษัตริย์ได้ และ (11) ควรนับถือตนเอง
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ตำรำงที ่13 การมคีวามจงรกัภกัดต่ีอสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรย์ิของกลุม่

ตัวอย่าง

ระดับควำมคิดเห็น ร้อยละ

เห็นด้วยอย่างยิ่ง 11.6

เห็นด้วย 27.3

ไม่แน่ใจ 35.2

ไม่เห็นด้วย 14.2

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 11.8

ค่ำเฉลี่ย 3.13 

ระดับควำมคิดเห็น ปำนกลำง

 กำรมีจิตสำธำรณะ เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง กลุ่มตัวอย่างมี

ความเห็นเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองที่ดีว่า ควรมจีติสาธารณะ เหน็ประโยชน์ส่วนรวม

เป็นทีต่ัง้ อยู่ในระดับมำกที่สุด รายละเอียดดังตารางที่ 14 โดยเหตุผลที่สนับสนุน

ค�าตอบข้างต้นได้แก่ (1) การมีจิตสาธารณะเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งนั้น 

เป็นสิง่ทีท่กุคนพงึม/ีไม่ควรเอาตวัเองเป็นที่ตัง้ (2) การมีจติสาธารณะเหน็ประโยชน์

ส่วนรวมเป็นทีต่ัง้น้ันจะช่วยท�าให้สงัคมดขีึน้/เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม (3) การมจิีตสาธารณะ

เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งนั้นไม่ใช่เรื่องจ�าเป็น (4) การมีจิตสาธารณะ 

เห็นประโยชน ์ส ่วนรวมเป ็นที่ตั้ งนั้นต ้องไม ่ โดนบังคับ/เดือดร ้อนตัวเอง  

และ (5) การเป็นพลเมืองที่ดีควรรับผิดชอบตัวเองก่อน
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ตำรำงที ่14 การมีจิตสาธารณะ เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งของกลุ่มตัวอย่าง

ระดับควำมคิดเห็น ร้อยละ

เห็นด้วยอย่างยิ่ง 40.2

เห็นด้วย 46.3

ไม่แน่ใจ 11.1

ไม่เห็นด้วย 1.7

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 0.7

ค่ำเฉลี่ย 4.24

ระดับควำมคิดเห็น มำกที่สุด

 กำรมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ค�ำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจำก

กำรกระท�ำของตนเอง กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นเก่ียวกับการเป็นพลเมืองที่ดีว่า  

ควรมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม ค�านึงถงึผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้จากการกระท�าของตนเอง 

อยู่ในระดับมำกท่ีสุด รายละเอียดดังตารางที่ 15 โดยเหตุผลที่สนับสนุนค�าตอบ 

ข้างต้นได้แก่ (1) การมคีวามรับผดิชอบต่อสงัคม ค�านงึถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้จาก

การกระท�าของตนเองนัน้เป็นสิง่ทีท่กุคนพงึม ี(2) พลเมอืงทีด่คีวรมคีวามรับผดิชอบ

ต่อสงัคม ค�านึงถงึผลกระทบทีจ่ะเกิดขึน้จากการกระท�าของตนเอง เนือ่งจากอาจจะ

ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น (3) การมีความรับผิดชอบต่อสังคม ค�านึงถึงผลกระทบที่ 

จะเกิดขึ้นจากการกระท�าของตนเองนั้นท�าให้สังคมน่าอยู ่/ประเทศพัฒนา  

และ (4) การเป็นพลเมืองดีควรมีความรับผิดชอบต่อสังคม ค�านึงถึงผลกระทบ 

ที่จะเกิดขึ้นจากการกระท�าของตนเองน้ันเป็นเร่ืองแล้วแต่สถานการณ์/แล้วแต ่

ตัวบุคคล
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ตำรำงที ่15 การมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม ค�านงึถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้จากการ 

กระท�าของตนเองของกลุ่มตัวอย่าง

ระดับควำมคิดเห็น ร้อยละ

เห็นด้วยอย่างยิ่ง 44.8

เห็นด้วย 42.8

ไม่แน่ใจ 10.3

ไม่เห็นด้วย 1.7

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 0.4

ค่ำเฉลี่ย 4.29

ระดับควำมคิดเห็น มำกที่สุด

 กำรมส่ีวนร่วมทำงกำรเมอืงในระบอบประชำธปิไตยอนัมพีระมหำกษัตรย์ิ

ทรงเป็นประมุข กลุ ่มตัวอย่างมีความเห็นเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองที่ดีว ่า  

ควรมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษัตรย์ิทรงเป็นประมขุ 

อยู่ในระดับปำนกลำง รายละเอียดดังตารางท่ี 16 โดยเหตุผลที่สนับสนุนค�าตอบ

ข้างต้นได้แก่ (1) การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงในระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษตัริย์

ทรงเป็นประมุขนั้น ระบอบประชาธิปไตยต้องเป็นระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง  

(2) การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุขนั้นเป็นสิ่งท่ีพึงปฏิบัติ (3) การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นไม่ใช่เรื่องจ�าเป็น (4) สถาบัน

กษตัรย์ิไม่ควรเกีย่วข้องในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ 

(5) การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุขนัน้เป็นสทิธส่ิวนบคุคล และ (6) การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นส่งผลต่อสังคม/ชุมชน
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ตำรำงที ่ 16 การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิ

ทรงเป็นประมุข ของกลุ่มตัวอย่าง

ระดับควำมคิดเห็น ร้อยละ

เห็นด้วยอย่างยิ่ง 21.62

เห็นด้วย 27.51

ไม่แน่ใจ 29.69

ไม่เห็นด้วย 8.95

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 12.23

ค่ำเฉลี่ย 3.37 

ระดับควำมคิดเห็น ปำนกลำง

สรุปผลจำกกำรส�ำรวจทัศนคติของเยำวชนผ่ำน Google Form เรื่อง 

“ทัศนคติของเยำวชนไทยต่อกำรเป็นพลเมืองที่ดีของชำติ” ระหว่างวันที่  

8 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564 กับเยาวชนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

และมหาวทิยาลยัทัง้ 4 ภาค ถงึทศันคตขิองเยาวชนไทยต่อการเป็นพลเมอืงทีด่ขีองชาติ 

จ�านวน 458 คน สามารถจ�าแนกจากเพศได้ ดังนี้ เพศหญิง 270 คน คิดเป็นร้อยละ 

59 เพศชาย 188 คน คิดเป็นร้อยละ 41 แบ่งแยกจากระดับการศึกษา ได้ดังนี้  

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย (สายสามญั) จ�านวน 55 คน คดิเป็นร้อยละ 12 ระดบั

ปวช. จ�านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 50.2 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลา

นครนิทร์) จ�านวน 106 คน คดิเป็นร้อยละ 23.1 มหาวทิยาลัย (มหาวทิยาลัยราชภฏั

เชยีงใหม่, มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนัุนทา, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 

วิทยาเขตขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) จ�านวน คน 67 คิดเป็นร้อยละ 

14.6 และแบ่งตามประสบการณ์การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงได้ ดังนี ้ ไม่เคยมส่ีวนร่วม 

ในกิจกรรมทางการเมอืง จ�านวน 328 คน คดิเป็นร้อยละ 71.6 และเคยมส่ีวนร่วม 
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ในกิจกรรมทางการเมือง จ�านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 28.4 ทั้งนี้ แบบส�ารวจ 

ดังกล่าวได ้พิจารณาถึงการเป็นพลเมืองที่ ดีของชาติจาก 2 ประเด็นหลัก  

คอื (1) ทศันคตต่ิอตนเอง/ส่วนบคุคล และ (2) ทศันคตต่ิอผูอ้ืน่/ สงัคม/ ประเทศชาติ 

ส�ำหรับทัศนคติต่อตนเอง/ส่วนบุคคล โดยเยาวชนเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง

ว่าการเป็นพลเมอืงท่ีดคีวรมรีะเบียบวนิยัและความรับผดิชอบต่อตนเอง คดิเป็นร้อยละ 

41.7, เยาวชนเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่าการเป็นพลเมืองที่ดีควรมีความซ่ือสัตย์  

ยึดถือความถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 47.8 และ เยาวชนเห็นด้วยเป็นอย่างย่ิงว่า 

การเป็นพลเมืองท่ีดีควรเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 63.1  

และ ส�ำหรบัทัศนคตต่ิอผูอ้ืน่/ สงัคม/ ประเทศชำติ โดยเยาวชนไม่แน่ใจว่าการเป็น

พลเมืองที่ดีควรมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คิดเป็น

ร้อยละ 35.2, เยาวชนเห็นด้วยว่าการเป็นพลเมืองที่ดีควรมีจิตสาธารณะเห็น

ประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง คิดเป็นร้อยละ 46.3, เยาวชนเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่า 

การเป็นพลเมืองที่ดีควรมีความรับผิดชอบต่อสังคม ค�านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

จากการกระท�าของท่าน คดิเป็นร้อยละ 44.8 และเยาวชนไม่แน่ใจว่าการเป็นพลเมอืง

ที่ดีควรมีการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข คิดเป็นร้อยละ 29.69

4.2 ผลกำรศึกษำจำกกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ (Work Shop)

จากการสรุปผลของการส�ารวจทัศนคตขิองเยาวชนผ่าน Google Form กบั

เยาวชนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ภาค ถึงทัศนคติ

ของเยาวชนไทยต่อการเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ จ�านวน 458 คน โดยผลจาก 

การรวบรวมของแบบสอบถามถึงทัศนคติของเยาวชนไทยต่อการเป็นพลเมืองที่ดี 

ของชาต ิสามารถสรปุ ได้ดงันี ้เยาวชนกลุม่ตวัอย่างเหน็ด้วยอย่างยิง่ ว่าการเป็นพลเมอืง

ทีด่คีวรมคีวามสอดคล้องกบัประเดน็ต่อไปนี ้(1) การมรีะเบียบวนิยัและความรบัผดิชอบ

ต่อตนเอง (2) ความซื่อสัตย์ ยึดถือความถูกต้อง (3) การเคารพสิทธิและเสรีภาพ 

ของผู้อื่น และ (4) ความรับผิดชอบต่อสังคม ค�านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการ 
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กระท�าของท่าน เยาวชนกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย ว่าการเป็นพลเมืองท่ีดีควรมีความ

สอดคล้องกับประเดน็การเป็นพลเมอืงทีด่คีวรมจีติสาธารณะเหน็ประโยชน์ส่วนรวม

เป็นที่ตั้ง และเยาวชนกลุ ่มตัวอย่างไม่แน่ใจ ว ่าการเป็นพลเมืองที่ ดีควรม ี

ความสอดคล้องกับประเด็นต่อไปนี้ (1) ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา  

พระมหากษัตริย์ และ (2) การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ทั้งนี้ จากผลของแบบสอบถามของเยาวชน น�าไปสู่การตั้งค�าถามที่ว่า 

เพราะเหตใุดเยาวชนกลุ่มตวัอย่าง จงึมคีวามคดิเหน็ว่า (1) ประเดน็การมคีวามจงรักภกัดี

ต่อสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรย์ิ และ (2) ประเดน็การมส่ีวนร่วมทางการเมอืง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยกลุ่มเยาวชน

ตวัอย่างมีความคดิเหน็อยูใ่นระดบั “ไม่แน่ใจ” ว่าประเดน็ดงักล่าวมคีวามสอดคล้อง

กบัการเป็นพลเมอืงทีด่ขีองเยาวชน จงึน�าไปสูก่ารแสวงหา “แนวทางการเสรมิสร้าง

เยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองท่ีดี” โดยการพิจารณาหาแรงผลัก (Driving Forces)  

จากประเดน็ (1) “การเป็นพลเมอืงทีด่ขีองชาต”ิ ซึง่เป็นหวัใจหลกัของการศกึษาในครัง้นี้  

และแรงผลักที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้างต้นที่เยาวชนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า 

“ไม ่แน ่ใจ” จากประเด็น (2) “ความจงรักภักดีต ่อสถาบันชาติ ศาสนา  

พระมหากษตัรย์ิ” และ (3) “การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงในระบอบประชาธปิไตยอนัมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ” มคีวามสอดคล้องกบัการเป็นพลเมอืงทีด่ขีองชาติ

หรอืไม่ อย่างไร จงึน�าไปสู่การจดัประชมุเชงิปฏบิตักิารฯ เพือ่เป็นการระดมความคดิเหน็

จากผู้ทรงคุณวฒุทิีม่คีวามเช่ียวชาญทางด้านการศกึษาและเยาวชน จ�านวน 10 ท่าน 

โดยมีขั้นตอนการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
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 4.2.1 กำรแสวงหำ “แนวทำงกำรเสรมิสร้ำงเยำวชนไทยให้เป็นพลเมอืง

ที่ดี” พิจำรณำจำกแรงผลัก (Driving Forces: DF)

โดยพิจารณาหาแรงผลัก (Driving Forces: DF) ที่เป็นประเด็นหรือมูลเหตุ

ในการท�าให้เหตกุารณ์เกิดขึน้ หรอืแนวโน้มของสถานการณ์ต่าง ๆ  รวมถงึเหตกุารณ์

ที่มีอิทธิพล หรือความส�าคัญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตตามประเด็นดังนี้ 

4.2.1.1 แรงผลักที่มีต่อกำรเป็นพลเมืองที่ดีของชำติ ได้แก่

ตำรำงที่ 17 แรงผลักที่มีต่อกำรเป็นพลเมืองที่ดีของชำติ

การเป็น
พลเมือง
ที่ดีของ
ชาติ

แรงผลัก (Driving Forces: DF)

1. การได้เห็นตัวอย่าง (Role model) ที่ดี*

2. กระแสสังคมที่ชื่นชมให้คุณค่าคนที่ท�าดีเพื่อส่วนรวม*

3. การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential learning)

4. การมีสถาบันครอบครัวอบรมส่ังสอนให้เคารพกติกา กฎหมาย ระเบียบสังคม

5. การปลูกฝัง ทัศนคติและค่านิยม การแบ่งปันช่วยเหลือสังคม

6. ประสิทธิภาพของรัฐในการตอบสนอง ต่อความอยู่รอดในอนาคต

7. การกล่อมเกลาทางสังคมผ่านสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา

8. การยอมรับในระดับการได้รับความชื่นชมของกลุ่มคนสังคม

9. อยากแบ่งปันคุณค่าของตน

10. โอกาสเรียนรู้และตั้งค�าถามเป็น

11. การส่งเสริมการมีจิตสาธารณะในสถาบันครอบครัว

12. บทบาทของกระบวนการยุติธรรมต่อเด็กและเยาวชน

13. สถาบันในฐานะเสาหลักและองค์ประกอบที่ส�าคัญของชาติ

* ผลกระทบสูง (High Impact: HI) 2 อันดับแรก
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  4.2.1.2 แรงผลักต่อกำรมสี�ำนกึควำมจงรกัภกัดต่ีอสถำบนั ได้แก่

ตำรำงที่ 18 แรงผลักต่อกำรมีส�ำนึกควำมจงรักภักดีต่อสถำบัน

การมีส�านึก
ความจงรัก
ภักดีต่อ
สถาบัน

แรงผลัก (Driving Forces: DF)

1. การกล่อมเกลาทางสังคมผ่านสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา*

2. สถาบันเป็นแบบอย่างด้านจริยธรรมให้คนในสังคม* 

3. การกดขี่เสรีภาพการแสดงออกทางการเมืองและการวิจารณ์เพื่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพ

4. บทบาทและพระราชจริยวัตรที่ปรากฎต่อสาธารณะในมิติของสถาบัน
ครอบครัว

5. ข้อมูลที่เปิดกว้างและสังคมที่วิพากษ์ได้ 360 องศา

6. กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์การสร้างชาตไิทยในเชงิวพิากษ์และเปรยีบเทยีบ

7. วิธีการสร้างศรัทธาต่อสถาบันที่ไม่ใช่ Hard Sale

8. การควบคุมสื่อที่โจมตีสถาบันและปล่อยข่าวปลอม

9. ความใกล้ชิดของสถาบนักับประชาชนทีเ่ป็นรปูธรรม จบัต้องและเข้าถงึได้มากขึน้

10. เช่ือมโยงกับความรุนแรงในสังคมโดยเฉพาะประเดน็ความเท่าเทยีมกนัทางเพศ

11. ความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ

12. ความโปร่งใสและตรวจสอบได้

13. การเห็นคุณค่าของสถาบันที่มีผลกระทบเชื่อมโยงถึงคุณภาพชีวิตของบุคคล

14. คณุค่าของสถาบนัต่อคณุภาพชีวิตและอนาคตของเยาวชนทีย่งัไม่สามารถสือ่สาร
ออกมาได้ดี

15. ความเข้าใจที่ถูกต้องของประโยชน์ของค�าว่าจงรักภักดี/จงรักภักดีแล้วได้
อะไร
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การมีส�านึก
ความจงรัก
ภักดีต่อ
สถาบัน

แรงผลัก (Driving Forces: DF)

16. พฤติกรรมของสถาบนัทีต้่องตระหนักถงึโลกยคุข้อมลูเปิดกว้างและทนต่อระบบ
การตรวจสอบ

17. ความไว้วางใจของเยาวชนต่อสถาบันในเรื่องของความยุติธรรม

18. สถาบันมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย

19. ความสามารถในการแยกแยะระหว่างคุณค่าของสถาบันและความมั่นคงของ
ประเทศและเรื่องอื่น ๆ

20. ผู้เล่าเรื่องคุณค่าของสถาบันคุณภาพชีวิตและอนาคตของประเทศไทยที่มี
ความสามารถ

21. สถาบันมีการปรับตัวให้มีความน่าเคารพ

22. ความเข้าใจที่ถูกต้องว่าถ้าไม่มีสถาบันจะมีผลกระทบเชิงลบกับชีวิตอย่างไร

23. ใช้วิธีการสร้างภาพหรือโฆษณาชวนเชื่อที่เกินจริง

24. สถาบันมีทีท่าของการรับฟังเสียงที่แตกต่าง

25. สถาบนั (และผู้ทีอ่ยูภ่ายใต้โครงสร้างสถาบนั) มีการปฏบิตัติวัให้มคีวามน่าเคารพ

26. กระแสสื่อสังคมออนไลน์

27. สถาบนัท�างานในบริบททีโ่ลกยคุใหม่สนใจ เช่น ความเท่าเทยีม สทิธสิตร ีเป็นต้น

28. สถาบันไม่ถูกท�าให้คาดหวังให้สูงส่งเกินความเป็นมนุษย์ทั่วไป

29. งดใช้กฎหมายที่ท�าให้เกิดความขัดแย้งกับผู้เห็นต่าง

30. เปิดโอกาสให้เคารพสถาบันเป็นทางเลือกไม่ใช่การบังคับ

31. การมีระบบการให้รางวัลและการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีและมีจิต
สาธารณะในสังคม

32. การมีกระบวนการคิดและวิพากษ์ว่าอะไรเป็นศูนย์รวมพลังของคนในชาติ

33. การได้มีโอกาสท�าความเข้าใจกับคนกลุ่มที่คิดเห็นแตกต่าง

* ผลกระทบสูง (High Impact: HI) 2 อันดับแรก
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4.2.1.3 แรงผลกัทีมี่ผลต่อควำมไม่แน่ใจต่อกำรปกครองระบอบ

ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข ได้แก่

ตำรำงที ่19 แรงผลกัทีม่ผีลต่อควำมไม่แน่ใจต่อกำรปกครองระบอบประชำธปิไตย

อันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข

ความไม่
แน่ใจต่อการ

ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอัน
มีพระมหากษัตริย์

เป็นประมุข

แรงผลัก (Driving Forces: DF)

1. เด็ก Gen Z เกิดมาในยุคที่รัฐชาติ (Nation State) ก�าลังเสื่อมศรัทธาลง 
โดยไม่มีความหวังกับระบบการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยและพระมหา
กษัตริย์ก็ไม่สามารถช่วยได้*

2. ระบอบการปกครองไม่ตอบโจทย์ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ที่ชีวิตของเขาอยู่กับ
รัฐเสมือน (Virtual State) มากกว่ารัฐชาติ (Nation State)*

3. เด็กไม่เห็นโอกาสและอนาคตของเขาในการปกครองปัจจุบัน  

4. ไม่แน่ใจเพราะยังยอมรับระบบเดิมได้แต่เริ่มเห็นคนรุ่นเดียวกันไม่ยอมรับ 
ก�าลังอยู่ในช่วงการตั้งค�าถาม ยังไม่ได้ตัดสินใจ

5. ข่าวปลอมเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

6. ไม่พอใจแต่ไม่แน่ใจว่าแสดงออกแล้วจะปลอดภัยหรือเปล่า

7. ไม่รู้/ไม่แน่ใจว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้อง ที่ควรยึดถือ

8. การเปรียบเทียบคุณภาพของพลเมืองในระบบอื่นเปรียบเทียบกับคุณภาพ
ชีวิตที่เค้าได้รับ

9. ไม่สามารถท�าให้เด็กเห็นคุณค่าของระบบการปกครองแบบนี้เหมาะกว่า
แบบอื่นอย่างไร

10. ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

11. กลุ่มผลประโยชน์ (พรรคการเมือง, กลุ่มอิงพรรค, กลุ่มหลากหลายทาง
สังคมประชาชนทั่วไป)

12. ระบบนายทุน ระบบอุปถัมภ์

13. ปัญหาคอร์รัปชั่น
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ความไม่แน่ใจต่อ
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข

แรงผลัก (Driving Forces: DF)

13. ปัญหาคอร์รัปชั่น

14. สวัสดิการรัฐไม่ตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐาน

15. สถาบันถูกตั้งข้อสงสัยในการไม่อยู่เหนือการเมือง

16. รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นธรรม

17. ความย้อนแย้งระหว่างหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
พฤติกรรมการบริโภคของผู้ที่อยู่ในสถาบัน

18. ปัญหาปากท้องและความเหลื่อมล�้า

19. วิธีคิดของคนรุ่นใหม่ที่ให้ความส�าคัญกับความเท่าเทียมและความ
ยุติธรรม

20. สื่อสมัยใหม่ท�าให้เด็กสามารถเปรียบเทียบกับรัฐอื่น ๆ ได้

* ผลกระทบสูง (High Impact: HI) 2 อันดับแรก

 4.2.2 พิจำรณำแรงผลักที่สร้ำงผลกระทบสูง (High Impact: HI) 

โดยการพิจารณาหาแรงผลัก (Driving Forces: DF) ที่คาดว่าหากเกิดขึ้น

แล้วจะเป็นปัจจัยที่สร้างผลกระทบมากที่สุด ในแต่ละประเด็นน�ามาท�าการ 

ลงคะแนนเสยีงโดยการ Vote ทลีะประเดน็ (Event) ทีค่าดว่า “หากเกิดขึน้จะส่งผล 

กระทบรุนแรงที่สุด” ประเด็นละ 2 อันดับ
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แผนภำพที่ 6 แรงผลักที่ดีมีผลต่อกำรเป็นพลเมืองที่ดี

จากการลงคะแนนเสียงของคณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ พบว่า “แรงผลักที่มีผลต่อ

การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ” 2 อันดับแรก คือ (1) กระแสสังคมที่ชื่นชมให้คุณค่า

คนทีท่�าดีเพือ่ส่วนรวม และ (2) การได้เหน็ตวัอย่าง (Role model) ทีด่ ีร้อยละ 85.7 

เท่ากัน

 4.2.2.1 ประเด็นที่ 1 แรงผลักที่มีผลต่อกำรเป็นพลเมืองที่ดีของชำติ 
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บทบาทของกระบวนการยุติธรรมต่อเด็กและเยาวชน
สถาบันในฐานะเสาหลักและองค์ประกอบที่ส าคัญของชาติ

การมีสถาบันครอบครัวอบรมสั่งสอนให้เคารพกติกา กฎหมาย ระเบียบสังคม
ประสิทธิภาพของรัฐในการตอบสนอง ต่อความอยู่รอดในอนาคต

การยอมรับในระดับการได้รับความช่ืนชมของกลุ่มคนสังคม
อยากแบ่งปันคุณค่าของตน

โอกาสเรียนรู้และตั้งค าถามเป็น
การส่งเสริมการมีจิตสาธารณะในสถาบันครอบครัว

การกล่อมเกลาทางสังคมผ่านสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา
การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential learning)

การปลูกฝัง ทัศนคติและค่านิยม การแบ่งปันช่วยเหลือสังคม
การได้เห็นตัวอย่าง (Role model) ที่ดี*

กระแสสังคมที่ช่ืนชมให้คุณค่าคนท่ีท าดีเพ่ือส่วนรวม*

แรงผลักที่มผีลต่อการเปน็พลเมืองทีด่ี 

ร้อยละ
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  4.2.2.2 ประเดน็ที ่2 แรงผลกัต่อกำรมสี�ำนึกควำมจงรกัภกัดต่ีอสถำบนั
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  4.2.2.2 ประเด็นที่ 2 แรงผลักต่อการมีส านึกความจงรักภักดีต่อสถาบัน 
 

 
แผนภาพที่ 7 แรงผลักต่อการมีส านึกความจงรักภักดีต่อสถาบัน 
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บทบาทและพระราชจริยวัตรที ปรากฎต่อสาธารณะในมิติของ…
ความใกล้ชิดของสถาบันกับประชาชนที เป็นรูปธรรม จับต้องและ…
ความเข้าใจที ถูกต้องของประโยชน์ของค าว่าจงรักภักดี/จงรักภักดี…

ความไว้วางใจของเยาวชนต่อสถาบันในเรื องของความยุติธรรม
สถาบันมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย

ผู้เล่าเรื องคุณค่าของสถาบันคุณภาพชีวิตและอนาคตของประเทศ…
สถาบันมีการปรับตัวให้มีความน่าเคารพ

ใช้วิธีการสร้างภาพหรือโฆษณาชวนเชื อที เกินจริง
สถาบันมีทีท่าของการรับฟังเสียงที แตกต่าง

สถาบันไม่ถูกท าให้คาดหวังใหสู้งส่งเกินความเป็นมนุษย์ทั วไป
การมีระบบการให้รางวัลและการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีและมี…

การกดขี เสรีภาพการแสดงออกทางการเมืองและการวิจารณ์เพื อ…
ข้อมูลที เปิดกว้างและสังคมที วิพากษ์ได้ ๓๖๐ องศา

วิธีการสร้างศรัทธาต่อสถาบันที ไม่ใช่ Hard Sale
การควบคุมสื อที โจมตีสถาบันและปล่อยข่าวปลอม

เชื อมโยงกับความรุนแรงในสังคมโดยเฉพาะประเด็นความเท่า…
ความเหลื อมล้ าทางเศรษฐกิจ

ความโปร่งใสและตรวจสอบได้
คุณค่าของสถาบันต่อคุณภาพชีวิตและอนาคตของเยาวชนที ยังไม่…

ความสามารถในการแยกแยะระหว่างคุณค่าของสถาบันและความ…
ความเข้าใจที ถูกต้องว่าถ้าไม่มีสถาบันจะมีผลกระทบเชิงลบกับชีวิต…
สถาบัน (และผู้ที อยู่ภายใต้โครงสร้างสถาบัน) มีการปฏิบัติตัวให้มี…

สถาบันท างานในบริบทที โลกยุคใหม่สนใจ เช่น ความเท่าเทียม …
เปิดโอกาสให้เคารพสถาบันเป็นทางเลือกไม่ใช่การบังคับ

การมีกระบวนการคิดและวิพากษ์ว่าอะไรเป็นศูนย์รวมพลังของคน…
การได้มีโอกาสท าความเข้าใจกับคนกลุ่มที คิดเห็นแตกต่าง

กระแสสื อสังคมออนไลน์
การเห็นคุณค่าของสถาบันที มีผลกระทบเชื อมโยงถึงคุณภาพชีวิต…

พฤติกรรมของสถาบันที ต้องตระหนักถึงโลกยุคข้อมูลเปิดกว้างและ…
งดใช้กฎหมายที ท าให้เกิดความขัดแย้งกับผู้เห็นต่าง

กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์การสร้างชาติไทยในเชิงวิพากษ์…
การกล่อมเกลาทางสังคมผ่านสถาบันครอบครัวและ…
สถาบันเป็นแบบอย่างด้านจริยธรรมให้คนในสังคม*

แรงผลักต่อการมีส านึกความจงรักภกัดีต่อสถาบัน

รอ้ยละ

แผนภำพที่ 7 แรงผลักต่อกำรมีส�ำนึกควำมจงรักภักดีต่อสถำบัน
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จากการลงคะแนนเสียงของคณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ พบว่า “แรงผลักต่อ 

การมสี�านกึความจงรกัภักดต่ีอสถาบนั” 2 อนัดบัแรก คอื (1) การกล่อมเกลาทางสงัคม

ผ่านสถาบนัครอบครวัและสถาบนัการศกึษา ร้อยละ 71.1 และ (2) สถาบนัเป็นแบบ

อย่างด้านจริยธรรมให้คนในสังคม ร้อยละ 57.1

  4.2.2.3 ประเด็นที่ 3 แรงผลักที่มีผลต่อควำมไม่แน่ใจต่อกำร

ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 

แผนภำพท่ี 8 แรงผลกัท่ีมผีลต่อควำมไม่แน่ใจต่อกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย

อันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข
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จากการลงคะแนนเสียงของคณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ พบว่า “แรงผลักที่มีผลต่อ

ความไม่แน่ใจต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น

ประมุข” 2 อันดับแรก คือ (1) ระบอบการปกครองไม่ตอบโจทย์ชีวิตของคนรุ่นใหม่

ที่ชีวิตของเขาอยู่กับรัฐเสมือน (Virtual State) มากกว่ารัฐชาติ (Nation State)  

ร้อยละ 57.1 และ (2) เด็ก Gen Z เกิดมาในยุคที่รัฐชาติ (Nation State)  

ก�าลงัเส่ือมศรทัธาลง โดยไม่มคีวามหวงักบัระบบการเลอืกตัง้ในระบบประชาธปิไตย

และพระมหากษัตริย์ก็ไม่สามารถช่วยได้ ร้อยละ 57.1

 4.2.3 ภำพเหตุกำรณ์อนำคต (Future Event) 

ภาพเหตุการณ์อนาคต (Future Event) คือ การสร้างสถานการณ์ขึ้นมา

โดยอาศัยโครงเรื่อง (Plot) จากแรงผลักที่สร้างผลกระทบสูง (High Impact: HI)  

2 อันดับแรกในแต่ละประเด็นตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิได้ท�าการลงคะแนน มาก�าหนด 

เป็นภาพเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้  

   4.2.3.1 ประเด็นที่ 1 กำรเป็นพลเมืองที่ดีของชำติ แบ่งเป็น 

 2 ภำพ ดังนี้

  1) ภำพ “กระแสสงัคมทีช่ืน่ชมให้คุณค่ำคนทีท่�ำดีเพือ่ส่วนรวม” 

คือ (1) พลเมืองรู้สึกอยากได้รับค�าชื่นชม ท�าให้พลเมืองต้องการเป็นคนดี หรือ  

อยากท�าความด ีส่งผลให้เกิดเป็นกระแสอย่างต่อเนือ่ง จนกลายเป็นพฤตกิรรม นสิยั 

และความเคยชิน น�าไปสู่การสร้างบรรทัดฐานในการยอมรับทางสังคม (2) กระแส

ของสังคมจะเป็นแรงผลักดันไปถึงสื่อ ซึ่งเป็นผู้สร้างกระแส และปลูกฝังเนื้อหาด้าน

การท�าความดด้ีานต่าง ๆ ไม่ว่าจากการเหน็ จดจ�า คดิและรูสึ้กจนเป็นพฤตกิรรมทีดี่ 

นอกจากน้ี การเปิดเผยคนที่ท�าดีและสร้างกระแสให้เป็นท่ียอมรับของสังคม  

ย่อมเป็นการสร้างแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน และ (3) เกิดพลังแห่งการเรียนรู้  

Internalization and Generalization ส่งผ่านคณุค่าความดแีละความเป็นพลเมอืง

ที่รับผิดชอบต่อสังคม

  2) ภำพ “กำรได้เห็นตัวอย่ำง (Role model) ที่ดี” คือ  

(1) มกีระบวนการสร้าง“บุคคลต้นแบบ” พร้อมกระบวนการสนบัสนุนอย่างต่อเนือ่ง 
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โดยบุคคลต้นแบบต้องเป็นบุคคลท่ีคนท่ัวไปสามารถเข้าถึงและจับต้องได้ และต้อง

เป็นบคุคลทีเ่ข้าใจกลไกภาครัฐในหลายมติ ิ เพือ่ให้คนในสงัคมอยูร่่วมกนัอย่างมคีวามสขุ 

พร้อมทั้งสามารถดึงพลังบวก เช่น พี่ตูน เป็นต้น (2) การนิยามของ “คนดี”  

ต้องเกิดจากฉันทามติร่วมของสังคม “คนดี” หมายถึง คนเสียสละ เห็นประโยชน์

ส่วนรวม เป็นผู้น�าที่เข้าใจข้อจ�ากัดของบุคคลอื่น (3) มีความเป็นพลเมืองสมัยใหม่ 

ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ และ (4) การเป็นตัวอย่าง 

(Role Model) จ�าเป็นต้องมีหลากหลายทั้งทางชุดความคิด และลักษณะต่าง ๆ 

นอกจากน้ี การเกิดตัวอย่างท่ีดีย่อมเกิดจากธรรมชาติของตัวบุคคลไม่ได้เกิดจาก 

การจัดตั้งขึ้น โดยมีลักษณะเป็น Dynamic Role Model 3 ประการ ดังนี้  

1) แบบคนธรรมดา 2) มีความท้าทายท่ีถูกตั้งค�าถามและตรวจสอบได้ตลอดเวลา  

และ 3) มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

  4.2.3.2 ประเด็นที่ 2 กำรมีส�ำนึกควำมจงรักภักดีต่อสถำบัน  

แบ่งเป็น 2 ภำพ ดังนี้

   1) ภำพ “กำรกล่อมเกลำทำงสังคมผ่ำนสถำบันครอบครัว 

และสถำบันกำรศกึษำ” คอื (1) บทบาทและหน้าทีห่ลกัของสถาบนัครอบครวัเปลีย่น 

ส่งผลให้การสื่อสารภายในครอบครัวหายไป เช่น การถ่ายทอดเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่น 

หรือเวลาคุณภาพของครอบครัวลดลง เป็นต้น (1) กระบวนการสร้างการเรียนรู ้

ทางประวัติศาสตร์การสร้างชาติ ระบอบการปกครองและการสร้างผู้น�าประเทศ  

ควรเป็นการศึกษาเชงิเปรยีบเทียบกบันานาประเทศ เพือ่ให้เหน็ถงึบรบิทของประเทศ

ของตนได้ชัดเจนขึ้น และ (3) สถาบันครอบครัวกับสถาบันการศึกษาควรมีแนวทาง

กล่อมเกลาในทิศทางเดียวกัน เกิดการเรียนรู้ในทิศทางที่สอดคล้องกัน

  2) ภำพ “สถำบันเป็นแบบอย่ำงด้ำนจริยธรรมให้คนในสังคม” 

คือ (1) ประชาชนเกิดความรัก ภาคภูมิใจ และความเชื่อมั่นของสถาบันที่เกิดจาก

หลักจริยธรรมและการท�าให้เห็นเป็นแบบอย่างที่เป็นที่ยอมรับของสังคม พร้อมทั้ง

รู้สึกอยากปกป้องสถาบันหากมีภัย (2) สถาบันเป็นแบบอย่างของ “พลเมืองที่ดี” 
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ที่คาดหวังให้เยาวชนเป็น เช่น กิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น (3) สถาบันเป็นแบบอย่าง

ที่ส�าคัญยิ่งของคนในสังคม รวมทั้งเป็นจุดยึดโยงความรัก ความสามัคคี ศรัทธา  

และสร้างความเป็นปึกแผ่นให้สงัคม และ (4) การไม่ยอมรบัในสทิธพิเิศษของชนชัน้น�า

อาจน�าไปสูก่ารแตกแยกของคนในสงัคม รวมถงึการทีส่งัคมเกดิการตัง้ค�าถาม สงสยั 

วิพากษ์วิจารณ์ หรือแม้แต่การกระท�าที่ละเมิดกฎหมายต่อต้านสถาบัน

  4.2.3.3 ประเด็นที่ 3 ควำมไม่แน่ใจต่อกำรปกครองระบอบ

ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข แบ่งเป็น 2 ภำพ ดังนี้

  1) ภำพ “ระบอบกำรปกครองไม่ตอบโจทย์ชีวิตของคนรุ่นใหม่

ท่ีชีวิตของเขำอยู่กับรัฐเสมือน (Virtual State) มำกกว่ำรัฐชำติ (Nation 

State)” คือ (1) ภาครัฐไม่ใช่กลไกหลักในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 

เพยีงองค์กรเดยีว อย่างไรกต็าม ภาคส่วนต่าง ๆ มรูีปแบบการบรหิารงานของภาครฐั 

เอกชน และประชาชนท่ีแยกส่วน ไม่เกิดการบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม ท�าให้ 

ไม่สามารถแสวงประโยชน์และน�าข้อมูลมาเอ้ือต่อการบริหารงานได้ (2) เกิดความ

เหลื่อมล�้า และความขัดแย้งทางการเมืองเรื่องผลประโยชน์มากยิ่งขึ้น (3) การเมือง

มีมิติที่หลากหลายมากขึ้นกว่าการเลือกตั้ง รวมถึงคนรุ่นใหม่เข้ามาท�างานการเมือง 

โดยเฉพาะส่วนท้องถิ่น และเกิดการรวมกลุ่มของผู้มีอ�านาจในภาคราชการเข้ามา 

มบีทบาททางการเมอืง และ (4) การปรบัตัวของระบอบการเมอืงทีจ่ะบงัคบัให้สถาบนั

กษัตริย์ต้องยอมรับการตรวจสอบ

  2) ภำพ “เด็ก Gen Z เกิดมำในยุคที่รัฐชำติ (Nation State) 

ก�ำลังเสื่อมศรัทธำลง โดยไม่มีควำมหวังกับระบบกำรเลือกต้ังในระบอบ

ประชำธิปไตยและพระมหำกษัตริย์ก็ไม่สำมำรถช่วยได้” คือ (1) Gen Z  

เป็นเยาวชนทีม่คีวามหวงั ค้นคว้าหาค�าตอบกบัสิง่รอบตวั รูส้กึว่าสิง่รอบตวัท่ีเป็นอยูน่ัน้

ไม่ใช่ส่ิงที่ต้องการ ท้ังนี้ คนรุ่นใหม่ไม่ได้ให้ความสนใจและเคารพกับนักปกครอง 

นักการเมืองและสถาบัน โดยมองสังคมเป็นโลกเสรี เน้นการเอาตัวรอดมากกว่า 

การรวมกลุ่ม หรือส่วนรวม (2) มองโลกเสมือนท่ีมีการปกครองแบบไร้พรมแดน  
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(No Boundary State) ท่ีไม่ให้ความส�าคญักบัระเบยีบ กฎเกณฑ์และกฎหมายของแต่ละ

รฐัแต่เป็นการให้ความส�าคัญระหว่างเรื่องต่อเรื่องที่เป็นไปตามความคิดของคนส่วน

ใหญ่มากกว่า (3) ข้อมลูของ Virtual มอิีทธิพลกบัความคดิและการตดัสนิใจมากกว่า

ประกาศของทางราชการ และ (4) ถ้าจะให้เยาวชนรักความเป็นประชาธิปไตย 

และศรัทธาในสถาบัน สถาบันจ�าเป็นต้องรักประชาธิปไตย เพราะถ้าหากรัฐบาล 

เผด็จการอ้างอิงสถาบันแล้วจะให้เยาวชนรัก/ศรัทธาในสถาบันได้อย่างไร ดังนั้น  

ควรแยกรัฐบาลออกจากสถาบันเสียก่อน

4.2.4 Common Driving Forces

เมื่อได้ภาพเหตุการณ์อนาคต (Future Event) ทั้ง 6 ภาพที่เกิดจาก 

การพจิารณาเลอืกจากแรงผลกัทีม่ผีลกระทบสงู (High Impact: HI) จาก 3 ประเด็น 

ได้แก่ (1) การเป็นพลเมืองท่ีดี (2) การมีส�านึกความจงรักภักดีต่อสถาบัน  

และ (3) การปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษตัริย์เป็นประมขุ ผู้ทรงคณุวฒุฯิ 

ได้ย้อนกลับไปถกแถลงและระดมสมอง เพื่อแสวงหาแรงผลัก (Diving Forces)  

ที่สามารถขับเคลื่อนทั้ง 3 ประเด็น พร้อมทั้งแสวงหา “แนวทางการเสริมสร้าง

เยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองท่ีดี” ควบคู่กัน โดยที่ประชุมฯ มองว่าการพิจารณาถึง

ปฏิกิริยาของเยาวชนท่ีมีต่อสถาบันเป็นประเด็นส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ  

ดังนั้น แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว มีมติที่เป็นเอกฉันท์จากผู้ทรงคุณวุฒิฯ  

ว่าแรงผลักหลักที่ส�าคัญ (Common Driving Forces) คือ “การสร้างชาตินิยม 

(Nationalism)” และเพื่อน�าแรงผลักหลักท่ีส�าคัญดังกล่าวไปจัดกิจกรรมเพื่อท�า 

การทดลองกิจกรรม (Sandbox) กับกลุ่มเยาวชนตัวอย่าง Gen Z ต่อไป 
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กล่ำวโดยสรุป คือ จากการแสวงหาแรงผลัก (Diving Forces) ที่ส่งผล 

กระทบต่อ 3 ประเดน็ ได้แก่ (1) การเป็นพลเมอืงทีด่ ี (2) การมสี�านกึความจงรกัภกัดี 

ต่อสถาบนั และ (3) การปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิเป็นประมขุ

พบว่า แรงผลักหลักที่ส�ำคัญ (Common Driving Forces) คือ “กำรสร้ำง

ชำตินิยม (Nationalism)” ด้วยเหตุนี้ การที่เยาวชนมีความเข้าใจและตระหนักถึง

เร่ืองชาตนิยิม หรอืความภาคภูมใิจทีม่ต่ีอตนเอง ท้องถ่ิน และประเทศชาต ิ ซ่ึงถือได้ว่า

เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติด้วยเช่นกัน ซ่ึงน�าไปสู ่การน�า 

ประเดน็เรือ่งชาตนิยิม (Nationalism) มาเป็นแรงผลักหลกัเพือ่ใช้ในการแก้ไขปัญหา

ดังกล่าวต่อไป ผ่านการทดลองกิจกรรม (Sandbox) กับเยาวชน Gen Z ซึ่งเป็น 

กลุ่มเป้าหมายหลักของการศึกษาในครั้งนี้

สำมำรถสรุปผลกำรศึกษำจำกกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ (Work Shop)  ดังนี้ 
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4.3 ผลกำรศึกษำจำกกำรทดลองกิจกรรม (Sand Box)

ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (Work Shop) ผู ้ทรงคุณวุฒิฯ  

ได้พจิารณาแล้วเหน็ว่าแรงผลกัหลกัท่ีส�าคญั (Common Driving Forces) ส�าหรับเป็น

แนวทางในการแก้ไขปัญหาจาก (1) การเป็นพลเมอืงทีด่ ี(2) การมสี�านกึความจงรกัภกัดี

ต่อสถาบัน และ (3) การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์

ทรงเป็นประมุข ควรให้ความส�าคัญกับประเด็นของ “การสร้างชาตินิยม (Nation-

alism)” จึงเป็นที่มาของการทดลองกิจกรรม (Sand Box) กับกลุ่มเยาวชนตัวอย่าง 

ใน Gen Z ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

 4.3.1 กำรทดลองกิจกรรม Sandbox กับเยำวชน Gen Z การลงพื้นที่

จดักจิกรรมค่ายเยาวชนทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ โดยใช้ชือ่ว่า “ค่ายพฒันานกัวจัิยเยาวชน

ท้องถิ่นสู่กลไกการพัฒนาเมืองหลังสถานการณ์ Covid-19” ณ เทศบาลเมือง 

แม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรูปแบบการด�าเนินกิจกรรมเพื่อให้เยาวชนที่เป็น 

กลุม่ตวัอย่างร่วมกนัระดมความคดิเกีย่วกับความเป็นอยูใ่นปัจจบุนั ความภาคภมูใิจ 

ที่มีต่อทั้งตนเอง ท้องถิ่น และประเทศของตนเป็นอย่างไร รวมทั้งในอนาคตอีก  

20 ปี เยาวชนเหล่านี้จินตนาการถึงตนเอง ท้องถิ่น และประเทศไว้อย่างไรบ้าง  

และท�าอย่างไรเพือ่จะน�าไปสูส่ิง่ท่ีเยาวชนเหล่านีค้าดหวงัไว้ โดยมเียาวชนเข้าร่วมกิจกรรม

จ�านวน 30 คน แบ่งเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจ�านวน 20 คน และนักเรียน

ระดับมหาวิทยาลัยจ�านวน 10 คน ทั้งนี้ ให้นักเรียน/นักศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างแบ่ง

ออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อท�ากิจกรรม ซึ่งสามารถสรุปออกมาเป็นผลการศึกษาได้ ดังนี้

4.3.2.1 ประเดน็ที ่1 สภำพควำมเป็นอยูใ่นปัจจบุนัทีม่ต่ีอตนเอง 

ท้องถิ่น หรือประเทศ โดยมีผลลัพธ์จากการระดมความคิด ได้ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ส�าหรับตนเองมองว่า มีการเติบโตมากขึ้น สามารถรับรู้และเข้าใจ

บรบิทของสงัคมรอบข้างได้ดมีากยิง่ขึน้ ส�าหรบัสภาพสังคมและประชาชนโดยรอบนัน้ 

ยังคงเป็นสังคมท่ีมีความเมตตา ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นมิตร มีน�้าใจ 
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และเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ต่อกัน ส�าหรบัท้องถิน่เริม่มกีารพฒันาหลากหลายด้าน ขณะทีป่ระเทศ

กลับมีการพัฒนาไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเห็นได้จากสถานการณ์ความวุ ่นวาย 

ทางการเมืองและการแข่งขันทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจที่สูงขึ้น 

โดยสรปุกลุ่มที ่ 1 ให้ความส�าคญักบัตวับคุคล โดยมองผูค้นในสงัคมเป็นมติร  

มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แต่ขณะที่การพัฒนาของ

ประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและสถานการณ์ทางการเมืองมีความวุ่นวาย

กลุ่มที่ 2 สังคมในปัจจุบันประสบปัญหาทางสังคมที่หลากหลาย โดยเริ่ม

จากปัญหาของการแพร่ระบาด Covid-19 ปัญหาความเครียด ความยากจน ปัญหา

การว่างงาน ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้น�าไปสู่ภาวะหนี้สิน ทั้งนี้ การค้าขายในปัจจุบันได้

มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการค้า โดยหันมามุ่งเน้นการค้าในระบบออนไลน์มากข้ึน 

แต่อย่างไรก็ตาม ระบบออนไลน์กลบัยิง่เป็นการตอกย�า้ความเหลือ่มล�า้ทางสงัคมอกี

รูปแบบหนึ่ง นอกจากนี้ ความเหลื่อมล�้าทางสังคมอีกประการหนึ่งคือ เร่ืองระบบ

การศึกษา การเข้าถึงแหล่งความรู ้ยังไม่กระจายตัวอย่างเท่าเทียม รวมทั้ง 

การตระหนักรูใ้นเรือ่งความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศยงัคงไม่เป็นทีย่อมรบั

ในสังคมมากนัก  

โดยสรุปกลุ่ม 2 เน้นปัญหาทางสังคมไม่ว่าจะเป็นปัญหาความยากจน 

ปัญหาการว่างงานที่จะน�าไปสู่การก่อให้เกิดหนี้สิน และความเหลื่อมล�้าทางสังคม

และด้านการศึกษา รวมถึงความไม่เท่าเทียมโดยเฉพาะเรื่องของเพศวิถี รวมถึง 

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการค้าจากหน้าร้านเป็นระบบออนไลน์มากขึ้น

กลุ่มที่ 3 สภาพบ้านเมืองในปัจจุบันยังคงประสบปัญหาหลายด้าน เช่น 

ปัญหาขยะ ปัญหาน�้าเน่า-น�้าเสีย ปัญหารถติด และเส้นทางคมนาคมยังไม่มี

ประสทิธิภาพ รวมถงึประเทศมกีารพฒันาช้า ส่งผลให้ประเทศไทยยงัคงอยูใ่นระดบั

ประเทศที่ก�าลังพัฒนามาแล้วเป็น 10 ปี นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับประเทศไม่ได้ให้

ความส�าคัญกับประชาชนอย่างแท้จริง โดยนโยบายต่าง ๆ ที่ออกมาเพื่อประชาชน 
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แต่เมื่อถึงเวลาปฏิบัติกลับไม่มีการด�าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรม “พูดแต่ไม่ท�า”  

และยงัคงเหน็การเอารดัเอาเปรยีบประชาชนจากผูม้อี�านาจ  แต่ส�าหรับท้องถิน่โดยเฉพาะ

เทศบาลเมืองแม่เหียะ หน่วยงานของรัฐกลับให้ความส�าคัญกับประชาชนผ่าน 

การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ 

โดยสรุปกลุ่มที่ 3 มองว่าประเทศไทยมีการพัฒนาช้า ประสบปัญหาด้าน

สิ่งแวดล้อม เช่น ขยะ น�้าเสีย เป็นต้น และปัญหาด้านการคมนาคมที่ยังไม่มี

ประสิทธิภาพ โครงสร้างการบริหารงานของภาครัฐไม่มีการบริหารจัดการที่จริงจัง 

ประชาชนไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐเท่าที่ควร แต่ส�าหรับหน่วยงาน 

ของท้องถิ่นให้ความส�าคัญกับการพัฒนาชุมชน

กลุ ่มที่ 4 สภาพความเป็นอยู ่ของประเทศไทยยังคงมีความล่าสมัย  

โดยพืน้ฐานเกดิจากปัญหาเดมิ ๆ  เช่น ปัญหาคอรปัชัน่ และปัญหาสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะ

ฝุ่นละออง ส่งผลให้ประเทศไทยยังห่างไกลกับค�าว่า “ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว”  

ในความเปน็จริงแล้วประเทศยงัไมค่่อยได้รับการพฒันามากเท่าทีค่วร อกีทัง้ภาครฐั

ไม่ได้ให้ความส�าคญัในการก�ากบัดแูลประชาชนในฐานะพลเมอืงของประเทศอย่างท่ัวถึง 

หรือแม้แต่บางพื้นที่ในท้องถิ่นเองภาครัฐไม่ปฏิบัติหน้าท่ีของตนอย่างเต็มที ่

รวมถึงไม่ได้ให้ความสนใจกับประชาชนอย่างแท้จริง ขณะท่ีด้านการศึกษา  

ส�าหรบัโรงเรยีนในพืน้ทีท้่องถิน่เริม่มกีารพฒันาระบบการศกึษามากขึน้ ทัง้การศกึษา

ภาษาต่างประเทศอืน่ เช่น ภาษาจนีและภาษาเกาหลี เป็นต้น อย่างไรกต็าม แนวทาง

การด�าเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันมีความรักความสันโดษมากขึ้น 

โดยสรปุกลุม่ที ่4 กล่าวถงึประเทศมคีวามล่าสมยัไม่พฒันา หน่วยงานภาครฐั

ไม่ให้ความส�าคัญกับประชาชน รวมถึงผู้น�าท้องถิ่นบางแห่งไม่ปฏิบัติตามหน้าที ่

ของตน ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มที่ 3 ที่มองว่าท้องถิ่นมีการพัฒนาที่ดีแล้ว โดยกลุ่มที่ 4 

ให้ความส�าคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและคอรัปชั่น รวมถึงสนใจประเด็นการศึกษา

เช่นเดียวกับกลุ่มที่ 2 โดยเฉพาะการเรียนภาษาต่างประเทศน่าจะเป็นสิ่งที่ส�าคัญ 

ในสังคมปัจจุบัน 
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กล่าวโดยสรุป ส�าหรับประเด็นสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน สามารถสรุปเป็น

ประเดน็ทีเ่ยาวชนส่วนใหญ่ลงความเหน็ว่าประเทศไทยในปัจจบุนัมลีกัษณะ ดงัต่อไปนี้ 

1. ประชาชนมคีวามเป็นมติร รูจ้กัแบ่งปัน ช่วยเหลอืซ่ึงกนัและกนั 

2. ประเทศมีการบริหารงานที่ล่าหลัง การพัฒนาประเทศยังไม่มี

ประสิทธิภาพ

3. มอีตัราการว่างงานสงู ประชาชนยากจน ก่อให้เกดิภาวะหนีส้นิ

4. ความเหลื่อมล�้าทางสังคมและการศึกษา

5. ความไม่เท่าเทียมทางเพศ

6. ปัญหาสิ่งแวดล้อม

7. ปัญหาคอรปัชัน่และประเทศยงัไม่เป็นประชาธปิไตยอย่างแท้จรงิ

4.3.2.2 ประเด็นที่ 2 ควำมภำคภูมิใจที่มีต่อตนเอง ท้องถิ่น และประเทศ 

โดยมีผลลัพธ์จากการระดมความคิด ได้ดังนี้

กลุ่มที่ 1

(1) ควำมภำคภูมิใจที่มีต่อตนเอง รู ้สึกว่าในแต่ละวันของการเติบโต 

ของชีวติ ย่อมมกีารเรียนรูเ้รือ่งราวต่าง ๆ  รอบตวัอยูต่ลอดเวลา อกีทัง้ยงัผ่านกระบวนการ

คิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยความอดทน อดกลั้นต่ออุปสรรคต่าง ๆ  

ในชีวิต ถึงแม้ว ่าอาจมีความผิดพลาดบ้างก็ตาม แต่ก็ถือได้ว ่าเป็นการเปิด

ประสบการณ์การเรียนรู้จากชีวิต ส�ำหรับควำมภำคภูมิใจในกำรใช้ชีวิต ได้แก่  

ลดน�า้หนกั 10 กโิล มคีวามพยายามมุง่มัน่ตัง้ใจ มคีวามรบัผดิชอบ มวีนิยั กล้าแสดงออก 

มีจิตสาธารณะพร้อมที่จะช่วยเหลือผู ้อื่น รู ้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น และท�าให้

ครอบครัวเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และควำมภำคภูมิใจทำงด้ำนกำรศึกษำ 

ได้แก่ ผลการเรียนดีขึ้น มีความสามารถทางด้านภาษาเพ่ิมขึ้น สามารถสอบติด 

รด. เป็นต้น
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(2) ควำมภำคภูมใิจต่อท้องถิน่ รู้สึกว่าท้องถิน่มธีรรมชาตทิีม่คีวามสวยงาม

และเป็นสังคมท่ีไม่มีความวุ่นวาย ประชาชนในท้องถิ่นมีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน  

และมีความเอาใจใส่ซึ่งกันเป็นอย่างดี ไม่เกิดความรู้สึกดูถูกหรือลดถอนคุณค่า 

ของความเป็นมนษุย์ หรอืเป็นสงัคมในลกัษณะของความสมัพนัธ์แบบเครอืญาต ิทกุคนคอื 

คนในครอบครัว นอกจากน้ี สภาพบ้านเมอืงมคีวามสะอาด อาหารอร่อย และมภีาษา

ที่น่ารัก (เช่น ภาษาเหนือ หรือภาษาถิ่น “ถิ่นอู้น่ารัก ตี๋แอ้วนัก”)

(3) ควำมภำคภูมิใจต่อประเทศไทย ประเทศไทยมีระบบการศึกษาที่มี

ความหลากหลายและคุณครูเป็นต้นแบบที่ดี นอกจากนี้ โดยพ้ืนฐานของลักษณะ

นสิยัและพฤตกิรรมชาวไทย คอื เป็นคนทีม่นี�า้ใจ มคีวามเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ ชอบช่วยเหลอื

และมีความรักใคร่กลมเกลียวในลักษณะพี่น้อง อีกทั้ง ด้วยลักษณะภูมิอากาศ 

และภูมิประเทศของประเทศไทยที่มีความหลากหลาย ท�าให้มีสถานท่ีท่องเที่ยว 

ทีส่วยงามเป็นจ�านวนมาก รวมท้ังมอีาหารอร่อย จงึเหมาะสมแก่การเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว 

โดยสรุปกลุ่มที่ 1 รู้สึกเกิดความภาคภูมิใจทั้ง 3 ระดับคือ ท้ังต่อตนเอง  

ท้องถิ่น และประเทศ ส�าหรับตนเองมองว่าเป็นผู ้ที่มีความรับผิดชอบ มีวินัย  

กล้าแสดงออก มีจิตสาธารณะและเคารพสิทธิของผู้อื่น พร้อมทั้งเป็นผู้ท่ีมีวินัย 

ในการเรยีน มคีวามสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ เป็นต้น ส่วนในระดบัท้องถิน่ 

และประเทศนั้น มีความภาคภูมิใจท่ีมีสถานที่ทางธรรมชาติที่สวยงามเหมาะแก่ 

การท่องเทีย่วจ�านวนมาก อาหารอร่อย มภีาษาท้องถิน่ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ โดยคนไทย

เป็นผู้ที่มีน�้าใจ และชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นต้น

กลุ่มที่ 2

(1) ควำมภำคภูมิใจที่มีต่อตนเอง รู้สึกภาคภูมิใจว่าตนเองมีความมั่นใจ 

กล้าแสดงออก มีความเป็นตัวของตนเอง และรู้จักประหยัด มัธยัสถ์ อดออมใช้จ่าย

เฉพาะสิ่งที่จ�าเป็น รวมทั้งรู ้สึกภูมิใจว่าตนมีกัลยาณมิตรที่ดีที่ค ่อยสนับสนุน 
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และช่วยเหลอืซึง่กนัและกัน ส�ำหรบัควำมภำคภมิูใจด้ำนกำรศกึษำ รูส้กึว่าตนเองมี 

ความสามารถและทักษะของภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน เป็นต้น 

(2) ควำมภำคภูมิใจต่อท้องถิ่น โดยเร่ิมจากความภูมิใจที่มีทรัพยากร 

ทางธรรมชาตทิีส่วยงาม เช่น ป่าไม้และแม่น�า้ เป็นต้น ความสวยงามดงักล่าว จึงเป็น

ที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยว ท�าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญ นอกจากนี้ ชุมชนยังมี

สินค้า ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น และอาหารพื้นเมืองให้บริการแก่นักท่องเที่ยว รวมถึง

มีผู้น�าท้องถิ่นที่น่ารัก (นายเทศบาลเมืองแม่เหียะ)

(3) ควำมภำคภูมิใจต่อประเทศไทย มองว่าระบบเศษฐกจิของประเทศไทย

ขับเคลื่อนที่การท่องเที่ยว ด้วยประเทศไทยมีสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีสวยงาม 

และมีความอุดมสมบูรณ์ของอาหารการกิน ส ่งผลให้ธุรกิจการท่องเที่ยว 

และร้านอาหารมีจ�านวนมาก ส�าหรับอาหารแต่ละท้องถิ่นก็มีความเป็นเอกลักษณ์  

อร่อยและมรีาคาย่อมเยาว์ รวมถึงลกัษณะบคุลกิของชาวไทย มีความน่ารักอ่อนน้อม

และมีความเป็นสยามเมอืงยิม้ ขณะเดยีวกนัความคดิเหน็ของกลุม่ดังกล่าว ส่วนหนึง่

มองว่า แท้จริงแล้วประเทศไทยไม่ค่อยมคีวามน่าอยูม่ากนกั เนือ่งมาจากการบรหิาร

จัดการของรัฐบาลและผู้น�าประเทศ 

โดยสรปุกลุม่ที ่2 ความภมูใิจทีม่ต่ีอตนเองคอื มคีวามมัน่ใจ กล้าแสดงออก 

รู้จักประหยัดอดออม และมีทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ ส่วนในระดับท้องถิ่น

และประเทศนั้น มองว่าระบบเศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนด้วยการท่องเที่ยวเป็นหลัก 

ด ้วยเหตุผลที่ว ่าประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ 

และหลากหลายท้ังทะเลและภูเขา อกีท้ังยงัมีอาหารท้องถิน่และสนิค้าพืน้เมอืง รวมถงึ

บุคลิกของชาวไทยดั่งค�าเปรียบเทียบที่ว่า “สยามเมืองยิ้ม” ขณะเดียวกันแม้ว่า 

เยาวชนจะรู้สึกภาคภูมิใจกับสภาพสังคมโดยพ้ืนฐาน แต่เยาวชนกลับรู ้สึกว่า 

ในส่วนลกึแล้วประเทศไทยกลบักลายเป็นประเทศทีไ่ม่ค่อยมน่ีาอยูม่ากนกั เนือ่งจากการ

บริหารประเทศที่ไม่มีประสิทธิภาพ
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กลุ่มที่ 3

(1) ควำมภำคภูมใิจทีม่ต่ีอตนเอง มีความมัน่ใจในรปูร่างหน้าตาของตนเอง 

รู้สกึว่าตนเองมีความเป็นผูใ้หญ่ มคีวามขยนั และความเฉลยีวฉลาด โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่สามารถเป็นทีป่รกึษาให้กบัเพือ่น ๆ  ได้ นอกจากนี ้ยงัเป็นคนทีรู่จ้กัหน้าที ่สามารถ

ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลาที่ก�าหนด สามารถดูแลทั้งตัวเอง 

และครอบครัวได้เป็นอย่างด ี เป็นคนมนี�า้ใจสามารถช่วยเหลอืผูอ้ืน่ได้โดยไม่จ�าเป็นผูอ้ืน่

ต้องร้องขอ 

(2) ควำมภำคภมูใิจต่อท้องถิน่ ท้องถิน่ของตนมคีวามงดงามเหมาะสมกบั

เป็นสถานที่ถ่ายรูปและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว อีกทั้ง ปัจจุบัน

การคมนาคมมีความสะดวกและทนัสมยั สามารถเดนิทางไปยงัสถานทีต่่าง ๆ  ได้ง่าย

และรวดเร็วยิ่งขึ้น ส�าหรับประชาชนในพื้นท่ีได้รับการช่วยเหลือและพัฒนา  

อ�านวยความสะดวกจากภาครฐั โดยน�าความสะดวกสบาย ความทนัสมยั และความเจรญิ

ก้าวหน้าของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับประชาชน อาทิ  

การมีกล้อง CCTV คอยตรวจตรา และความสะดวกส�าหรับช่องทางในการแจ้งเรื่อง

ร้องเรียน หรือเหตุด่วนเหตุร้าย โดยเป็นการลดขั้นตอนของการด�าเนินงาน 

และก่อให้เกิดความรวดเร็วในการรับบริการ 

(3) ควำมภำคภมูใิจต่อประเทศไทย ส�าหรบักลุม่ที ่3 กล่าวถงึความภาคภมูใิจ

ประเด็นเดียวคือ “การที่ประเทศไทนมีอาหารอร่อย” ส่วนประเด็นที่เหลือ 

เป็นการกล่าวถึงสภาพปัญหาของสังคมที่ประเทศก�าลังเผชิญ เช่น ระบบการศึกษา

ของไทยไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเพียงพอ รัฐบาลไม่ได้ให้ความสนใจ

ประชาชนมากนัก ซึง่เหน็ได้ชดัเจนจากปัญหาหนีส้นิในครวัเรอืน รวมถงึปัญหาหนีส้นิ 

ของรัฐบาล นอกจากนี้ มีประเด็นที่เป็นการล้อเลียนบริบททางการเมือง เช่น  

ความภาคภูมิใจที่มีความยุติธรรมในการเลือกต้ัง ภูมิใจท่ีประเทศมีเรือด�าน�้า 

และรถถงัจ�านวนมาก ประเทศชาตสิามารถอยูร่อดได้โดยทีย่งัไม่ล่มสลาย และภาคภมูใิจ

ทีป่ระเทศมีกองทัพเข้ามาบริหารบ้านเมือง เป็นต้น   
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โดยสรุปกลุม่ที ่3 เป็นกลุม่ทีเ่กดิความรูส้กึภาคภมิูใจต่อตนเองและท้องถิน่

เป็นอย่างมาก โดยในระดับตนเองรู้สึกว่า เป็นคนที่มีความรับผิดชอบ มีความขยัน 

มีน�้าใจช่วยเหลือผู้อื่น และสามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้ ส่วนท้องถิ่นมองว่า 

ท้องถิ่นของตนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได ้

เป็นจ�านวนมาก มเีส้นทางคมนาคมทีส่ะดวกและทนัสมัย อกีทัง้ ส่วนท้องถิน่ยงัพฒันา

สิ่งอ�านวยความสะดวกให้กับประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างท่ัวถึง เพื่อให้เกิด 

ความสะดวกสบายและความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของประชาชน แต่ในระดบั

ประเทศเยาวชนในกลุ่มดังกล่าวกลับไม่มีความรู้สึกภาคภูมิใจ รู้สึกว่าประเทศก�าลัง

เผชญิกบัปัญหารปูแบบต่าง ๆ  เช่น การบรหิารจดัการของภาครฐัท่ีไม่มปีระสิทธภิาพ 

ความเหลื่อมล�้าทางสังคม การศึกษาและปัญหาหนี้สิน เป็นต้น ยกเว้นเรื่องอาหาร 

ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจประการเดียวที่มีต่อประเทศ

กลุ่มที่ 4

 (1) ควำมภำคภูมใิจทีม่ต่ีอตนเอง กลุม่นีม้องเรือ่งตนเองเป็นหลกั โดยความ

ภาคภูมิใจที่มีต่อตนเองในมุมต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากบุคคลิก พฤติกรรม 

และการแสดงออกของตนเป็นหลัก ได้แก่ ความสดใส น่ารัก ร่าเริง กินง่ายอยู่ง่าย  

มคีวามขยนั มุง่มัน่ ตัง้ใจเรยีน และเป็นผูท้ีม่คีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที ่ รวมถงึเป็นผูท้ีม่ี

ความสามารถทางด้านดนตรี เช่น การร้องเพลง กีตาร์ เป็นต้น 

(2) ควำมภำคภูมิใจต่อท้องถิ่น มีความชื่นชมในความเป็นท้องถิ่นของตน 

โดยมองว่าความสวยงามของธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ และความสงบ 

ของบ้านเมอืงนัน้ ล้วนแล้วเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินของตน ส่วนคนเหนอืเป็นคนทีม่ ี

ความน่ารักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น รวมถึงความภาคภูมิใจในเรื่องของการแต่งกาย

จากชดุพืน้เมอืง และการมรีสชาตอิาหารท่ีแสนอร่อย นอกจากนี ้ท้องถิน่ยงัให้ความ

ส�าคัญกับสุขภาพ โดยการสร้างสนามกีฬาให้กับคนในท้องถิ่นด้วย
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(3) ควำมภำคภูมิใจต ่อประเทศไทย ด ้วยลักษณะภูมิประเทศ 

ของประเทศไทยมคีวามแตกต่างจากประเทศอ่ืน ท�าให้มสีถานทีท่่องเทีย่วทีส่วยงาม 

ทัง้ทะเลและภูเขา ประกอบกบัประเทศไทยมวีฒันธรรมประเพณทีีง่ดงามและลักษณะ

พิเศษของชาวไทย เป็นคนที่มีน�้าใจ มีความเป็นกันเอง ยิ้มเก่ง และมีอาหารอร่อย

อย่างเช่น ส้มต�าและต้มย�ากุ้ง รวมถึงประเทศไทยมีประชาการที่มีความรู้ ทักษะที่

หลากหลาย และมีผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬาจ�านวนมาก 

โดยสรุปกลุ่มที่ 4 รู้สึกเกิดความภาคภูมิใจทั้ง 3 ระดับคือ ท้ังต่อตนเอง  

ท้องถิ่น และประเทศ ส�าหรับตนเองรู้สึกภูมิใจในมุมต่าง ๆ  ทั้งจากบุคลิก พฤติกรรม

ต่าง ๆ เช่น ความสดใส ความขยัน มุ่งมั่น ตั้งใจเรียน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

และความสามารถพิเศษของตน ส่วนในระดับท้องถิ่นและประเทศนั้น รู ้สึกว่า

ประเทศไทยมีความสถานที่ท ่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม มีวัฒนธรรม 

และประเพณทีีง่ดงาม มอีาหารอร่อย เครือ่งแต่งกายทีม่เีอกลกัษณ์อย่างชดุพืน้เมอืงต่าง ๆ   

อีกทั้งด้วยลักษณะนิสัยโดยพื้นฐานของคนไทยที่มีความเป็นกันเอง มีน�้าใจ ยิ้มเก่ง 

และชอบช่วยเหลือ นอกจากนี้  ท ้องถ่ินยังให้ความส�าคัญกับด้านสุขภาพ  

โดยการสร้างสนามกีฬาให้แก่ชุมชนอีกด้วย 

กล่าวโดยสรุป ส�าหรับประเด็นความภาคภูมิใจที่มีต่อตนเอง ท้องถิ่น  

และประเทศ สามารถรวบรวมเป็นประเดน็ทีเ่ยาวชนรูส้กึภาคภมูใิจทัง้ต่อตนเอง ท้องถ่ิน

และประเทศ ท้ังประเด็นด้านบวก (+) ท่ีเป็นโอกาสในการพัฒนาคต่อยอด  

และประเด็นด้านลบ (-) ที่ควรปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ได้ดังนี้ 
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ตำรำงที่ 20 ประเด็นที่เยำวชนรู้สึกต่อตนเอง ท้องถิ่นและประเทศ

ประเด็น (+) ประเด็น (-)

การมีทรัพยากรการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่สวยงาม

การบริหารจัดการของรัฐบาลไม่มี
ประสิทธิภาพ

อาหารอร่อย ระบบการศึกษาไม่ได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ

วัฒนธรรม ภาษาท้องถ่ิน และการ 
แต่งกายที่มีเอกลักษณ์

ประชาชนไม่ได้รับการช่วยเหลือจาก
รัฐบาล

การพัฒนาท้องถิ่นและเทคโนโลยี ศักยภาพของผู้น�าประเทศ

การให้ความส�าคัญกับสุขภาพของ
ประชาชน เช่น การสร้างสนามกีฬา 
เป็นต้น

ปัญหาหนี้สิน
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4.3.2.3 ประเด็นที่ 3 ควำมคำดหวังของเยำวชนต่ออนำคตในอีก 20 ปีข้ำงหน้ำ

และปัจจัยที่จะน�ำไปสู่ควำมส�ำเร็จ โดยมีผลลัพธ์จากการระดมความคิด ได้ดังนี้ 

กลุ่ม 1

ประเด็นที่เยำวชนคำดหวังต่ออนำคต 
ในอีก 20 ปีข้ำงหน้ำ

ปัจจัยที่น�ำไปสู่ควำมส�ำเร็จ

ตนเอง
- อยากเป็นคนที่สวย รวย เก่ง ฉลาด
- อยากเห็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้แชมป์
- อยากประสบความส�าเร็จในหน้าที่
การงาน  
(อยากเป็นต�ารวจ/ปลัดอ�าเภอ)
กำรศึกษำ
- ลดชั่วโมงการเรียนลง เพื่อแสวงหา
ความรู้ในสิ่งที่เด็กชื่นชอบ นอกเหนือ
แบบเรียน 
ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ
- อยากเห็นท้องถิ่นและประเทศพัฒนา
ไปในทิศทางที่ดี
- ไม่อยากเห็นท้องถิ่นมีความเหลื่อมล�้า
- อยากให้เห็นความส�าคัญของ
ประชาชน
- ประเทศพัฒนามากขึ้น/ ลดภาษี/ 
ประชาชนไร้หนี้สิน

ตนเอง
- เริ่มต้นจากตัวเราต้องเป็นคนดี ท�า
แต่ความดีและเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่
ดีของสังคม เพื่อพัฒนาทั้งตนเองและ
ประเทศให้ไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น
- ประชาชนช่วยกันพัฒนาความเจริญ
ให้แก่ประเทศในทุก ๆ ด้าน
กำรศึกษำ
- เปลี่ยนและปรับปรุงระบบการศึกษา
ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ
- รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐควร
รับฟังความคิดเห็นและเสียงของ
ประชาชน และต้องไม่เอารัดเอา
เปรียบประชาชน และคอรัปชั่น
- ต้องการเปลี่ยนระบอบการปกครอง
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โดยสรุปกลุ่มที่ 1 มองว่าการพัฒนาได้นั้น จ�าเป็นต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน  

โดยการท�าความดเีพือ่เตบิโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีดขีองสงัคม ซึง่จะน�าไปสูก่ารพฒันาประเทศ

ชาติไปในทิศทางที่ถูกที่ควร ด้านการศึกษาควรปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา  

โดยการลดชัว่โมงการเรยีน เน้นการเรยีนรูแ้ละพฒันาประสบการณ์ภายนอกห้องเรยีน 

และการพัฒนาประเทศได้นัน้ รฐับาลจ�าเป็นต้องให้ความส�าคญักบัประชาชนทกุคนอย่าง

เท่าเทียม และเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล�้า

ของสังคม  



เอกสารวิจัย (Research Paper) เรื่อง 
“การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ”96

กลุ่ม 2

ประเด็นท่ีเยำวชนคำดหวังต่ออนำคต 
ในอีก 20 ปีข้ำงหน้ำ

ปัจจัยที่น�ำไปสู่ควำมส�ำเร็จ

ตนเอง
- อยากมีวงดนตรีเป็นของตัวเอง
- มีงานที่ดีที่ท�าให้ร�่ารวย
- ประสบความส�าเร็จในสิ่งที่ฝันและ
ที่ส�าคัญคือ มีเงิน
กำรศึกษำ
- อยากให้คุณครูมีความใส่ใจ ดูแล
นักเรียนอย่างทั่วถึง
-อยากให้คุณครูผู้สอน รับผิดชอบ
งานด้านอื่น นอกเหนือจากการสอน
หนังสือ
ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ
- ไม่มีความเหลื่อมล�้าในสังคม
- ไม่อยากเห็นสายไฟฟ้าที่รกรุงรัง
ตามท้องถนน 
- ประเทศมีการพัฒนาทั้งในเรื่อง
เศรษฐกิจและการศึกษา
- ประเทศดีขึ้นและมีความเป็นธรรม
มากยิ่งขึ้น
- มีการสนับสนุนให้มีการป้องกันและ
เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสในทุก ๆ 
ด้าน 
- อยากย้ายประเทศ

กำรศึกษำ
- เปลี่ยนระบบการศึกษา ลดเวลาเรียนใน
ห้องเรียน และเพิ่มการเรียนรู้นอกห้องเรียน
- น�าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบ
การศึกษา
- ปรับปรุงและเปล่ียนแปลงระบบการศึกษา  
และเรื่องระเบียบเครื่องแต่งกาย ทรงผมทั้ง
ของนักเรียนและนักศึกษา
ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ
- ปรับปรุงการคมมาคมให้ดียิ่งขึ้น
- จัดตั้งองค์กรที่ดูแลปัญหาการว่างงานโดย
เฉพาะ
- ประชาชนเข้าถึงระบบสาธารณสุขอย่างเท่า
เทียม เช่น ประชาชนทุกคนควรได้รับวัคซีน
อย่างทั่วถึง 
- เปิดกว้างการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน
- ให้ความส�าคัญกับความเท่าเทียม เช่น ความ
หลากหลายทางเพศ เป็นต้น
- ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ให้เป็นการสมัครใจ
- เปลี่ยนนายกรัฐมนตรี
- เปลี่ยนระบอบการปกครองประเทศ
- ยกเลิกมาตรา 112
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โดยสรุปกลุ่มที่ 2 ส�าหรับด้านการศึกษาค่อนข้างมองในทิศทางเดียวกับ
กลุม่ที ่1 คอื ลดชัว่โมงการเรยีนเพิม่การเรยีนรูน้อกห้องเรียน โดยทีค่รูเป็นเครือ่งมอื
ที่ส�าคัญต่อการเรียนรู้ของเยาวชนในขั้นแรก รวมถึงต้องการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง
ในเรือ่งระเบยีบเครือ่งแต่งกายของนกัเรยีนและนกัศึกษา ส�าหรับประเทศอยากเห็น
ประเทศพัฒนา เช่น การไม่มีสายไฟฟ้าตามท้องถิ่น ทุกคนมีงานท�า เป็นสังคมที่มี
ความเท่าเทียมท้ังในเรื่องสาธารณสุข เพศสภาพและการเข้าถึงการดูแลขั้นพื้นฐาน
ของรัฐบาล พร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซ่ึงประเด็นดังกล่าว

สอดคล้องกับกลุ่มที่ 1 

กลุ่มที่ 3

ประเด็นที่เยำวชนคำดหวังต่ออนำคต 
ในอีก 20 ปีข้ำงหน้ำ

ปัจจัยที่น�ำไปสู่ควำมส�ำเร็จ

ตนเอง
- อยากมีงานที่ดี เป็นเศรษฐี ครอบครัว
สบายและมีความสุข
- เป็นแฟน V BTS (ศิลปินเกาหลี)
- มีลูกแฝด 10 คน
- สวยขึ้นทุกวัน
ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ
- มีรถลอยฟ้า
- สังคมมีการยอมรับกลุ่มความหลากหลาย
ทางเพศ (LGBTQ) และมีกฎหมายรองรับ
- สายไฟฟ้าน�าลงดินให้หมด
- อยากเห็นประเทศมีความเจริญ และการ
พัฒนาทั้งระดับท้องถิ่นและประเทศ
- อยากเห็นนายกรัฐมนตรีลาออก
- รัฐบาลยุบสภา
- ท้องถิ่นสะอาด
- ประเทศเป็นอันดับ 1 ด้านการท่องเท่ียว

ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ
- ปรับเปลี่ยนชุดความคิด โดยเริ่มจาก
การให้ความส�าคัญกับความเท่าเทียม
ของคนในสังคม 
- ประเทศจะพัฒนาได้ควรให้ความ
ส�าคัญกับภาษาและวัฒนธรรมต่าง
ประเทศ เช่น จีน และเกาหลี เป็นต้น  
- ต้องการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ หรือให้
นายกรัฐมนตรีต้องลาออก
- ต้องการเปลี่ยนผู้น�าหรือผู้บริหาร
ประเทศ โดยต้องการผู้น�าหรือผู้บริหาร
ประเทศที่เปิดรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนทุกคน และสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างแท้จริง (“ไม่เอาน้ะจ้ะ/
รักน้ะจ้ะ”
-ประเด็นล่อเลียนผู้น�าทางการเมือง)



เอกสารวิจัย (Research Paper) เรื่อง 
“การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ”98

โดยสรุปกลุ่มที่ 3 มีแนวคิดต้องการปรับเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง 

เนื่องจากปัญหาต่าง ๆ ในปัจจุบันเกิดจากการบริหารประเทศของรัฐบาล ดังนั้น  

ควรเริม่ต้นจากการรบัฟังความคดิเหน็ของงประชาชน  ปรับเปลีย่นกระบวนทศัน์โดยให้

ความส�าคัญกับความเท่าเทียมของคนในสังคมทุกมิติ รวมถึงการให้ความส�าคัญกับ

การท่องเที่ยวเพื่อน�าประเทศให้เป็นอันดับหนึ่งทางด้านการท่องเที่ยว

กลุ่มที่ 4 

ประเด็นที่เยำวชนคำดหวังต่ออนำคต 
ในอีก 20 ปีข้ำงหน้ำ

ปัจจัยที่น�ำไปสู่ควำมส�ำเร็จ

ตนเอง
- มีอาชีพที่มั่นคง สามารถดูแลครอบครัวได้
- อยากมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น
- รวยมีฐานะที่ดี
ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ
- อยากเห็นประเทศไม่มีสายไฟฟ้ารกรุงรัง 
และไม่มีขยะในแม่น�้าล�าคลอง
- รถไม่ติด ประชาชนอยู่ดีกินดี
- ไม่มีคนยากจน/คนว่างงาน 
- ประชาชนได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน ได้รับ
การดูแลอย่างทั่วถึง
- เป็นสังคมประชาธิปไตยที่มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้
- ไม่มีการคอรัปชั่น
- อยากให้ประเทศพัฒนาด้านต่าง ๆ (การ
ศึกษา เศรษฐกิจ และระบบการบริหาร
จัดการ) น�าเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาร่วมกัน
ทุกติ เช่น หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์
- ย้ายไปต่างประเทศ

ตนเอง
- เริ่มต้นที่ตนเองในการเปลี่ยนแปลง
ความคิดให้ดีก่อนที่จะเริ่มจากผู้อื่น โดย
ตนเองต้องมีความพยายาม
ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ
- เปิดกว้างทางความคิด โดยยอมรับ
ความคิดเห็นแตกต่าง เพื่อน�าไปเป็นข้อ
เสนอในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้  
- ยอมรับความหลากหลายทางเพศ 
(LGBTQ) ด้วยความเต็มใจและเท่าเทียม
- เปลี่ยนนายกรัฐมนตรี
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โดยสรุปกลุ่มที่ 4 มองในลักษณะเดียวกับกลุ่มที่ 1 ในเรื่องของการพัฒนา

ประเทศสิ่งที่ส�าคัญควรเริ่มต้นจากการพัฒนาตนเอง และการให้ความส�าคัญกับ 

การเปิดรบัฟังความคดิเหน็ พร้อมทัง้สามารถน�าความคดิเหน็ทีห่ลากหลายมาพัฒนาเป็น

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ ซ่ึงประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็น 

ที่เยาวชนทุกกลุ่มให้ความส�าคัญ อยากเห็นประเทศมีการพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น  

การศึกษา ระบบเศรษฐกิจ การบริหารจัดการและด้านสังคม เพื่อเสริมสร้างให้

ประชาชนสามารถอยู่ดีกินดี รวมถึงการยอมรับความหลากหลายทางเพศด้วย

กล่าวโดยสรุป ส�าหรับประเด็นความคาดหวังของเยาวชนต่ออนาคตในอีก 

20 ปีข้างหน้าและปัจจยัทีจ่ะน�าไปสู่ความส�าเรจ็ โดยส�ำหรบัอนำคตทีเ่ยำวชนอยำกเหน็ 

ประเด็นที่เยาวชนทุกกลุ่มให้ความส�าคัญเหมือนกันทุกกลุ่มคือ เร่ืองการเปิดรับ 

ฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นสิ่งที่ส�าคัญ นอกจากนี้ เยาวชนโดยส่วนใหญ่ 

ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาในเรื่องของระบบเศรษฐกิจให้เกิดการจ้างงาน  

ด้านการศึกษาให้ทกุคนสามารถเข้าถงึระบบการศกึษาได้อย่างเท่าเทยีมและอยากปรบัปรงุ

ระบบการศึกษา โดยลดชั่วโมงเรียนและเพิ่มการเรียนรู้นอกห้องเรียนมากขึ้น  

ความต้องการลดช่องว่างในเรื่องของความเหลื่อมล�้าในทุกมิติ และต้องการให้

ประเทศเป็นประเทศท่ีเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เริ่มจากการท่ีรัฐบาลต้องให้

ความส�าคัญกับประชาชนและเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ทัง้ผูเ้หน็ต่างและเห็นด้วย อย่างไรกต็าม เมือ่รฐับาลบรหิารประเทศจากภาษปีระชาชน 

ดังนั้น ควรพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดส�าหรับประเทศและประชาชนทุกคนอย่าง

ทัว่ถงึ ส�ำหรบัปัจจยัทีน่�ำไปสูค่วำมส�ำเรจ็อย่ำงทีเ่ยำวชนอยำกให้ในอกี 20 ปี ข้ำงหน้ำ 

ซึ่งโดยส่วนใหญ่มองว่า การพัฒนาระบบการศึกษาและการพัฒนาของระบบ 

ราชการให้เกิดความทันสมัยเป็นสิ่งท่ีมีความจ�าเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัญหา 

ดงักล่าว ล้วนแล้วเป็นอปุสรรคทีส่�าคัญต่อการแก้ไขปัญหา ส่งผลให้การแก้ไขปัญหา

ต่าง ๆ ไม่มีประสิทธิภาพและไม่ทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงภาครัฐไม่น�าเทคโนโลย ี

เข้ามาบรูณาการในกระบวนการท�างานรวมถึงระบบการไข้ปัญหาการทจุรติของภาครฐัเอง 
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 4.3.2.4 นโยบำยของเมอืงในฝันของตนผ่ำนแผนพฒันำประเทศ 

3 ด้ำน โดยให้เยาวชนในแต่ละกลุ่มระดมความคิดเห็นผ่านกรอบแผนงานนโยบาย 

3 ด้าน ได้แก่ (1) แผนพัฒนาสังคมและมนุษย์ (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  

และ (3) แผนพัฒนาสิ่งแวดล้อม เมื่อน�าเสนอนโยบายของแต่ละกลุ่มเรียบร้อยแล้ว  

จะท�าการลงคะแนนเสียงเพื่อคัดเลือกนโยบายที่ควรน�ามาใช้ในการบริหารประเทศ

มากที่สุด โดยมีผลลัพธ์จากการระดมความคิดได้ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 

(1) แผนพฒันำสงัคมและมนษุย์ องค์กรจะพฒันาได้ควรเริม่จากการพัฒนา

ทรพัยากรมนษุย์ โดยมแีผนพฒันา 9 ด้าน ดงันี ้1) รฐับาลจดัท�าบ้านพกัให้กับคนเร่ร่อน 

หรือคนไร้บ้าน หรือคนยากไร้ 2) กระทรวงแรงงานช่วยให้ประชาชนมีรายได้ 

โดยการจัดหางานให้กับประชาชนที่ว่างงาน 3) กระทรวงศึกษาจัดครูไปสอน 

ตามพืน้ทีห่่างไกลความเจรญิ 4) กระทรวงสาธารณสุขมโีครงการรกัษาผูป่้วยโดยไม่มี

ค่าใช้จ่าย 5) มอบทนุการศกึษาให้เดก็ยากไร้ 6) ให้ทุกฝ่ายร่วมกนัจัดกจิกรรมบ�าเพญ็

ประโยชน์เพื่อสังคม 7) จัดท�าทะเบียนบ้านและท่ีอยู่ให้กับคนไร้บ้าน เพราะเมื่อ

ประชาชนเข้ามาอยูใ่นระบบจะท�าให้ประชาชนเหล่านีไ้ด้รบัสทิธขิัน้พืน้ฐานในฐานะ

ประชากรของประเทศได้  8) จัดตั้งองค์กรในระดับท้องถิ่นส�ารวจความต้องการ 

และความเดือดร้อนของประชากรในแต่ละครวัเรอืน และ 9) ให้ความรู้เร่ืองยาเสพติด 

ให้กับประชาชน เพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนสีขาวห่างไกลยาเสพติด

(2) แผนพฒันำเศรษฐกจิ การกระตุน้ระบบเศรษฐกจิและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ส่งผลให้รายได้ 

ของประชาชนลดน้อยลงในขณะที่ค่าครองชีพสูงขึ้น  นักท่องเที่ยวน้อยลง ร้านค้า

และบริการต่าง ๆ ถูกสั่งปิด แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ สร้างแอพพลิเคชั่น ชื่อว่า 

“Application Rebate” เพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อของออนไลน์ผ่านแอพฯ  

ซึ่งจะได้ทั้งส่วนลดและเงินคืน โดยจะรับเงินคืนภายใน 1-3 วันผ่านธนาคารออมสิน 

เงื่อนไขกำรใช้บริกำร คือ 1) ผ ่านแอพพลิเคชั่น 2) ผ ่านบัตรสวัสดิการ  
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ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียนในการสมัครบัตร ดังนี้ ข้าราชการ 100 บาท ประชาชนทั่วไป

อายุตั้งแต่ 18-54 ปี 30 บาท และผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ไม่เสียค่าธรรมเนียมบัตรฯ 

และ 3) เมื่อสะสมครบ 100 บาท สามารถถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้

(3) แผนพัฒนำส่ิงแวดล ้อม ให ้ความส�าคัญกับการจ�ากัดขยะ  

โดยการออกแบบเครื่องจักรอัตโนมัติในการก�าจัดขยะภายใต้ชื่อ “Thai Win-Win”

เครือ่งดงักล่าวจะท�าหน้าทีเ่ป็นเครือ่งแลกขยะเป็นเงินสด หรือสินค้าอปุโภคบรโิภคต่าง ๆ  

ซึ่งขยะที่สามาถน�ามาแลกนั้นมีได้หลากหลายประเภท เช่น ขวดพลาสติก กระป๋อง 

อลูมิเนียม เป็นต้น เครื่องดังกล่าวจะก�าหนดราคาและขนาดของขยะท่ีน�ามาแลก

เป็นมูลค่า หรือสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงสามารถสะสมเป็นแต้มเพื่อแลก 

ในภายหลงัได้เช่นกนั อย่างไรก็ตาม เครือ่งอตัโนมติัดังกล่าว สามารถท�าให้ขยะทีไ่ม่มี

มลูค่ากลบัมามมีลูค่าอกีครัง้และยงัสามารถช่วยแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมและการทิง้ขยะ

ไม่เป็นที่อีกรูปแบบหนึ่ง

กลุ่มที่ 2 

(1) แผนพัฒนำสังคมและมนุษย์ ด้วยสภาพสังคมและมนุษย์สามารถ

ก�าหนดเป็นแผนพัฒนา โดยแบ่งตามช่วงวัยได้ ดังนี้ 1) ผู้สูงอำยุ รัฐบาลควรจัด

กิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ เช่น ปลูกต้นไม้ เป็นต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ 

และใช้กจิกรรมยามว่างให้เกดิประโยชน์ 2) วยัท�ำงำน เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 

Covid-19 ส่งผลให้ประชาชนว่างงานมีจ�านวนมากขึ้น การปรับตัวทางเศรษฐกิจ 

และส่งเสริมการค้าผ่านกิจกรรมในระบบออนไลน์มากขึน้ 3) วยัรุน่ สนบัสนนุระบบ

การศึกษา โดยให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนากิจกรรมมากกว่าการเรียนในห้องเรียน 

เพ่ือเป็นการค้นหาตนเอง ไม่เกดิความกดดนัมากเกนิไป นอกจากนี ้ ควรให้ความรูเ้รือ่ง

เพศศึกษาให้กับเยาวชน โดยมองเป็นเรื่องปกติท่ีสามารถพูดคุยได้ รวมถึงเรื่อง 

ยาเสพติดควรช้ีให้เห็นถึงโทษของมัน เนื่องจากวัยรุ่นเป็นวันที่อยากลองอยากรู้ 

อยากเห็น สิ่งที่ส�าคัญ คือ รัฐต้องสนับสนุนให้ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบการศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน เนือ่งจากปัญหาสงัคมในปัจจุบัน สือ่สงัคมออนไลน์กบัความดแูลเอาใจใส่ 
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และปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผูป้กครองและเดก็ลดน้อยลง เดก็ตดิโทรศพัท์มากขึน้เริม่เล่น

โทรศัพท์ตั้งแต่ 7 ขวบ ดังนั้น รัฐควรสนับสนุนกิจกรรมภายในครอบครัว เพื่อให้เกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัว เนื่องจากสถาบันครอบครัวถือว่าเป็นสถาบันแรก 

ที่ขัดเกลาสังคมมนุษย์

(2) แผนพัฒนำเศรษฐกิจ โดยแบ่งการด�าเนินงาน 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้ำน

กำรเกษตร เกษตรกรยงัขาดความรูด้้านเกษตรกรรม ความรูด้้านการปรบัปรุงสภาพ

หน้าดนิ และการปลกูพชืหมนุเวยีน ประสบปัญหาพชืผลล้นตลาดและไม่มคีวามสามารถ

ในด้านการแปรรูปสินค้า ดังนั้น ภาครัฐควรก�าหนดนโยยายราคากลางของสินค้า 

และส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู ้ทางด้านเกษตรกรรมให้แก่ชาวสวน-ชาวไร่  

2) ด้ำนอตุสำหกรรม อตุสาหกรรมขนาดเลก็ยงัไม่ค่อยพฒันา ส่งผลให้การผลติสนิค้า 

ยังคงกึ่งรูปแบบเดิม (อุตสาหกรรมแบบครัวเรือน) ประกอบกับปัญหาด้านบุคลากร

ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไม่เพียงพอ จ�าเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยี แต่เนื่องจาก

เทคโนโลยียังคงมีราคาแพง ท�าให้อุตสาหกรรมขนาดเล็กไม่สามารถพัฒนาได้อย่าง

มีประสิทธิภาพมากนัก ดังนั้น ควรส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีและกระตุ้นให้เกิด

การผลิต 3) ด้ำนกำรค้ำและกำรบริหำร เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 ท�าให้

ประชาชนว่างงานเป็นจ�านวนมาก ส่งผลให้ร้านค้าต่าง ๆ ปรับเปล่ียนรูปแบบ 

การขายเป็นระบบออนไลน์ ดงันัน้ ภาครฐัควรสนบัสนนุและให้ความรู้แก่ประชาชน

ในด้านดงักล่าว และ 4) ด้ำนกำรท่องเทีย่ว รฐัควรหันมาสนบัสนนุการท่องเทีย่วมากขึน้ 

เพื่อเป็นการกระตุ ้นระบบเศรษฐกิจและให้เกิดการหมุนเวียนรายได้สู ่ชุมชน  

โดยการพัฒนาระบบการติดตามตัวเพื่อง่ายต่อการติดตามตัว

(3) แผนพัฒนำส่ิงแวดล้อม เริ่มจากการสร ้างความตระหนักรู ้ 

ในการอนุรกัษ์ทรพัยากรทางธรรมชาต ิเพือ่เป็นการแก้ไขปัญหาทีเ่กดิจากการเสือ่มโทรม

ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาที่ชัดเจนมากที่สุด คือ ปัญหำ PM 2.5  

และปัญหำขยะ พบว่าประเทศไทยมขียะท่ีไม่มพีงึประสงค์และไร้ประโยชน์จ�านวนมาก 

เช่น โฟม พลาสติก หรือขยะอันตรายในรูปแบบต่าง ๆ ควรมีการรีไซเคิลแปรรูป 
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เป็นรูปแบบต่าง ๆ ท่ีส�าคัญควรมีการบัญญัติถึงมาตรการการจ�ากัดขยะและมีการ

บังคับใช้อย่างจริงจัง พร้อมทั้งบัญญัติโทษหากผู้ใดกระท�าความผิดไว้อย่างชัดเจน 

เช่น การแยกประเภทขยะ การก�าหนดพื้นที่ทิ้งขยะ เป็นต้น พร้อมทั้งควรรณรงค์ใช้

ถุงผ้าทดแทนการใช้ถุงพลาสติก ป่ำไม้ ก�าหนดมาตรการและด�าเนินการอย่าง

เคร่งครดัไม่ให้ประชาชนลกุล�า้พืน้ทีป่่าสงวน และร่วมกนัรณรงค์ปลูกป่า ทรพัยำกร

ทำงน�ำ้ พบการปล่อยสิง่ปฏิกลูลงแหล่งน�า้ทางธรรมชาต ิส่งผลให้ปลาตายและระบบ

นิเวศเสีย และรัฐควรจัดท�าเครื่องบ�าบัดน�้าเสียในพื้นที่ชุมชน 

กลุ่มที่ 3

(1) แผนพัฒนำสังคมและมนุษย์  สิ่งที่ส�าคัญคือ ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีมี

ค่าตอบแทนที่เพียงพอต่อการด�ารงชีวิต เพื่อเป็นหลักประกันและความมั่นคง 

ของชวีติรปูแบบหนึง่ โดยประชาชนทกุคนต้องการคณุภาพชวีติทีด่ทีัง้ด้านสิง่แวดล้อม

และการอุปโภคบรโิภค แต่เมือ่อตัราการจ้างงานลดลง ส่งผลท�าให้อตัราการว่างงาน

สงูขึน้ ประชาชนต้องการความมัน่คงในอาชพีและมรีายได้ หรอืค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอ 

ดังนั้น แนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ เมื่ออัตราการว่างงานสูงขึ้น สภาพสังคม 

กผ็ลกิผนัตามคณุภาพชีวติของประชาชน ภาครฐัควรสนบัสนนุให้ประชาชนมอีาชพี 

โดยส่งเสริมความถนัดต่าง ๆ และอัดฉีดเงินทุนให้แก่นายจ้างในการกู ้ยืม  

ผ่านโครงการส่งเสรมิให้นายจ้างจ้างงานลกูจ้างตามความถนดั ซึง่การกูย้มืเงนิดงักล่าว 

จากโครงการนี้ เป็นลักษณะเงินยืมจาการหักจากภาษี (Vat) ของเงินเดือน 

ของลูกจ้าง เพือ่เป็นการเพิม่อตัราการจ้างงานและเพือ่เป็นการขยายอตัราของการผลติ

เพิม่มากขึน้ ลดอตัราการว่างงานและกระตุน้ให้ระบบเศรษฐกจิดยีิง่ขึน้ และส�ำหรบั

ด้ำนกำรศกึษำ โดยรากฐานพืน้ฐานท่ีส�าคญัของมนษุย์คอื เรือ่งการศกึษา ทีจ่ะพฒันา

ศกัยภาพของมนษุย์เพือ่เตบิโตเป็นคนดีทีม่คีณุภาพ ด้วยเหตนุี ้คุณภาพทางการศกึษา

จึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญ โดยเฉพาะการเข้าถึงระบบการศึกษา โดยรัฐต้องจัดสรรให้

ประชาชนทกุคนสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม พร้อมทัง้ เรยีกร้อง

ให้ระบบการศึกษาให้ความส�าคัญกับการเรียนการสอน เนื้อหาสาระมากกว่า 
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การให้ความสนใจกบัระเบยีบเครือ่งแต่งกาย หรอืทรงผมของนกัเรยีน ซึง่ประเด็นดงักล่าว 

ถ ้าหากครอบครัวที่ยากจนไม่สามารถซื้อชุดเครื่องแบบให้กับลูกหลานได้  

ย่อมเป็นการสร้างภาระให้กับผู้ปกครอง อีกท้ังยังเป็นการต่อย�้าความไม่เท่าเทียม

และก่อให้เกดิภาระหนีส้นิภายในครวัเรือนอกีด้วย จงึเห็นว่า ควรยกเลกิระเบยีนดงักล่าว 

พร้อมทั้งควรสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ให้กับโรงเรียน และให้การศึกษา

ระดับขั้น อ.1-ม.3 เป็นการศึกษาภาคบังคับ สามารถน�าไปเป็นลดหย่อยภาษีได ้

และเพิ่มการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชน 

(2) แผนพัฒนำเศรษฐกิจ จัดท�าแผนการส่งเสริมผลผลิตทางเกษตรกร 

ให้มีผลผลิตที่เพียงพอกับความต้องการของสังคมและจัดหาแหล่งกระจายสินค้า 

เพือ่การส่งออก โดยจดัต้ังหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการส่งออกของเกษตรกรโดยตรง 

และอบรมเกีย่วกบัการลงทนุผ่านระบบออนไลน์ด้านการลงทนุกบัธรุกรรมทางการเงนิ 

ในช่องทางต่าง ๆ  

(3) แผนพัฒนำสิ่งแวดล้อม โดยมีการด�าเนินงาน ดังนี้ 1) สนับสนุนให้มี

การใช้แผงโซลาร์เซลล์ในโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 2) ก�าหนด

มาตราฐานของเครื่องบ�าบัดน�้าเสียของโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อไม่ให้ของเสียหรือ

สารเคมีไหลไปแหล่งน�้าของชุมชนและเขตเมือง 3) พัฒนาเครื่องอัดขยะเพื่อแปรรูป

ขยะให้เป็นผลติภณัฑ์ชนิดใหม่ และใช้ขยะเป็นเชือ้เพลงิพลงังานเพือ่ลดปรมิาณขยะ 

4) รณรงค์และสนับสนุนโคงการปลูกป่าและออกกฎหมายเข้มงวดกับการลุกล�้าเขต

พื้นที่ป่าสงวน และ 5) สนับสนุนอุปกรณ์ดับเพลิงและบุคลากรที่ให้มีความรู ้

ความเชี่ยวชาญวิธีการดับไฟป่าหรือเพลิงไหม้ เพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือเมื่อมี

สถานการณ์ฉุกเฉิน 

กลุ่มที่ 4

(1) แผนพฒันำสงัคมและมนษุย์ สภาพปัญหาในปัจจบุนั ได้แก่ ปัญหาคน

ไร้บ้าน หรือชุมชนแออัด ซ่ึงปัญหาเกิดจากการบริหารจัดการของภาครัฐไม่ดีพอ 
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ประชาชนมีความยากจน ส่งผลให้ประชาชนขาดแคลนที่อยู่อาศัย/ไม่มีความมั่นคง

ในแหล่งทีอ่ยู ่แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ คอื 1) จดัตัง้องค์กร/โครงการทีเ่กีย่วข้อง

และน�าความรู/้แนวทางไปปรบัปรงุ แก้ไข หรอืช่วยเหลอืประชาชนตามแหล่งชมุชน 

เช่น เรื่องสุขอนามัยในชุมชน ปัญหายาเสพติด และ 2) เสริมสร้างองค์ความรู้  

ช่วยสร้างงานและอาชีพให้กับประชาน 

(2) แผนพัฒนำเศรษฐกิจ สนับสนุนโครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

(OTOP) เพ่ือเป็นการกระจายสินค้าและธุรกิจของชุมชน ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 

โดยการสนับสนุนให้มีการส่งออกทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมกับพัฒนา

สินค้าให้ความความทันสมัย เนื่องจากปัจจุบันสินค้า OTOP ยังคงไม่เป็นท่ีนิยม 

ในกลุม่วยัรุน่ หรอืคนรุน่ใหม่มากนกั แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ คอื จดัตัง้หน่วยงาน

หรือตั้งตัวแทนเพื่อเป็นคนกลางในการรับสินค้าจากชุมชนหรือท้องถิ่น เช่น ผ้าซ่ิน 

ผ้าไหม ตะกร้าจักรสาน เป็นต้น มากระจายสินค้าให้กับชาวบ้าน เพื่อเป็นกาสร้าง

รายได้ โดยเริ่มจากปรับปรุงสินค้าให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพ เพื่อเป็นสินค้า 

ทีไ่ด้รบัการยอมรบัของสากล และเพิม่ช่องทางการประชาสมัพันธ์สินค้าของท้องถิน่

ให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

(3) แผนพัฒนำสิ่งแวดล้อม สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมมีหลากลายประเภท

ด้วยกัน แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดและเป็นประเด็นหลักของสังคมไทย คือ “ปัญหาแม่น�้า

ล�าคลอง” เช่น น�า้เสยี มขียะและส่งกลิน่เหมน็ โดยเฉพาะเมือ่เกดิวกิฤติการณ์น�า้ท่วม 

จะพบขยะมูลฝอยหรือสิ่งของที่ไม่พึงประสงค์ลอยตามท้องถนนเป็นจ�านวนมาก 

ส�าหรับเหตุของปัญหาเหล่านี้เกิดจากการบริหารจัดการขยะที่ไม่เพียงพอ แนวทำง

ในกำรแก้ไขปัญหำ คือ โดยการศึกษาแนวทางจากประเทศที่มีการบริหารจัดการ

ขยะที่มีประสิทธิภาพอย่างประเทศสิงคโปร์ โรงงานไฟฟ้าท่ีมีความรวดเร็ว 

ในการก�าจดัขยะ ส่งผลให้ขยะท่ีถูกก�าจดัน้ันไม่ก่อให้เกดิเป็นมลพษิทางอากาศในภายหลงั 

อีกทั้งซากขยะที่เกิดจาการเผาไหม้นั้น ก็มีระบบบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เช่น  

น�าซากขยะที่ได้ไปถมที่ โดยให้ดินในส่วนล่างปิดทับด้วยวัสดุสังเคราะห์เพื่อป้องกัน
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การปนเปื้อนของดิน ทั้งนี้ ส�าหรับประเทศไทย ยังขาดการวางแผนที่การก�าจัดขยะ

อย่างรอบด้าน โดยเฉพาะเรือ่งของซากขยะหรือเศษชิน้ส่วนท่ีเหลือจากการเผาไม่ถกู
ท�าลายด้วยวิธีที่ถูกต้อง ซึ่งมีปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ซึ่งถ้าหากน�าวิธีดังกล่าว
มาใช้ สามารถก�าจัดขยะได้อย่างรวดเร็วและไร้มลพิษที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 
ดังนั้น จ�าเป็นต้องออกมาตรการในการรองรับกรณีดังกล่าว พร้อมทั้ง จัดสรร 
งบประมาณในการเพิ่มถังขยะและการขนส่ง ผ่านการรณรงค์การก�าจัดขยะ 
และแบ่งแยกประเภทขยะให้เหมาะสม

กล่าวโดยสรปุ ผลจากการระดมความคิดเหน็ของเยาวชนผ่านการออกแบบ
นโยบาย 3 ด้าน สามารถสรุปประเด็นที่น่าสนใจ ได้ดังนี้ 

กลุ่ม 1  แผนพฒันำสังคม/มนษุย์ : สวสัดกิารทางสงัคม และการลดอตัรา
การว่างงาน

แผนพัฒนำสิ่งแวดล้อม : ตู้แลกขยะ (การแลกแต้มจากขยะ)
แผนพัฒนำเศรษฐกิจ : สร้าง Application Rebase เพ่ือให้

ประชาชนซื้อของออนไลน์ และมีโปรโมช่ันส่วนลด โดยมีบัตรสวัสดิการ
ส�าหรับบุคคลที่เข้าไม่ถึงระบบอินเตอร์เน็ต
กลุ่ม 2  แผนพัฒนำสังคม/มนุษย์ : เน้นการจดัการมนษุย์ โดยแบ่งเป็น  
วยัสงูอาย ุวยัท�างานและวัยรุน่

แผนพัฒนำสิ่งแวดล้อม : เน้นการลดการตัดไม้ท�าลายป่า  
ลดปัญหา PM 2.5 และปัญหาขยะ 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจ : ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ  
และการค้าและการบรกิารจากผูป้ระกอบการในยคุ COVID-19 ให้มกีารใช้ระบบ
ออนไลน์มากยิ่งขึ้น
กลุ่ม 3  แผนพัฒนำสังคม/มนุษย์ : คุณภาพชีวิต เพิ่มอัตราการจ้างงาน 
บริหารจัดการภาษีมูลค่าเพิ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แผนพฒันำสิง่แวดล้อม : รณรงค์และขอความร่วมมอืจากกรมป่าไม้ 
สนับสนุนใช้พลังงานสะอาด สร้างเครื่องอัดขยะ (ใช้ขยะเป็นเชื้อพลังงาน) 
สร้างเครื่องบ�าบัดน�้าเสีย
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แผนพัฒนำเศรษฐกิจ : ส่งเสริมเกษตรกรส่งออก ส่งเสริม 

การลงทุนออนไลน์ และส่งเสริมการท่องเที่ยว

กลุ่ม 4  แผนพัฒนำสังคม/มนุษย์ : แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด เช่น  

การอบรมเสริมสร้างอาชีพ

  แผนพฒันำสิง่แวดล้อม : ส่งเสรมิการจดัการขยะ ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ

แผนพัฒนำเศรษฐกิจ : สนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP 

อย่างไรก็ตาม เมื่อให้เยาวชนในแต่ละกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อก�าหนด

นโยบายเมืองในฝัน พร้อมท้ังให้แต่ละกลุ่มออกมาน�าเสนอนโยบายของตนเอง  

โดยมเีง่ือนไขของนโยบายดงันี ้(1) ออกแบบนโยบาย 3 ด้าน ได้แก่ แผนพฒันาสงัคม

และมนุษย์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อม และ (2) ภายใต้ 

งบประมาณ 15 ล้านบาท (นโยบายละ 5 ล้านบาท) ทั้งนี้ เมื่อแต่ละกลุ่มน�าเสนอ

นโยบายของตนเองแล้วนั้น จะให้ทุกคนร่วมกันลงคะแนนเสียงนโยบายที่ปรารถนา

ตามหลักการของการเลือกต้ังในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข ซึ่งการลงคะแนนเสียงของกลุ่มเยาวชนตัวอย่าวปรากฏว่า “กลุ่มที่ 1”  

เป็นกลุ่มทีไ่ดร้ับคะแนนเสียงจากการลงคะแนนเสยีงมากที่สดุ โดยเป็นกลุ่มทีม่ีแผน

พัฒนาสังคม/มนุษย์ เน้นท่ีมนุษย์โดยให้ความส�าคัญกับสวัสดิการทางสังคม 

และการลดอตัราการว่างงานเป็นปัจจยัแรก แผนพฒันาส่ิงแวดล้อม น�าเอาเทคโนโลยเีข้ามา

พัฒนาเป็นตู้แลกขยะอัตโนมัติ เพื่อให้ประชาชนน�าขยะที่ไม่ใช่แล้วประเภทต่าง ๆ 

มาแลกเป็นแต้มสะสมหรือสินค้าได้ภายหลัง และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาเป็น

แอพพลิเคชั่น “Application Rebase” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนซื้อของออนไลน์

ผ่านช่องทางดังกล่าว 
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บทที่ 5

สรุปผล อภิปรำย และข้อเสนอแนะ

เอกสารวจัิยฉบับนี ้เป็นการศกึษา เรือ่ง “การพฒันาแนวทางการเสรมิสร้าง

เยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ” จากการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่ 4 ท�าให้

ผู้วิจัยสามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาทัศนคติ

ของเยาวชนไทยต่อการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ (2) เพื่อศึกษาแรงผลัก (Driving 

Force) ที่ส ่งผลต่อทัศนคติของเยาวชนไทยในการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ  

และ (3) เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสร้างทัศนคติของเยาวชนต่อการเป็นพลเมือง

ที่ดีของชาติ โดยใช้แรงผลัก (Driving Force) ที่เป็นตัวขับเคลื่อนผ่านการท�า 

การทดลองกจิกรรม (Sandbox) กบักลุม่เยาวชนตัวอย่าง โดยในบทนี ้ผู้วจิยัได้สรุป 

อภปิรายผลและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวจิยัดงักล่าว มรีายละเอยีดดงัน้ี

5.1 สรปุผลกำรศกึษำ

โดยแบ่งผลกำรศึกษำออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

(1) ทัศนคติของเยาวชนไทยต่อการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 

(2) แรงผลัก (Driving Force) ที่ส่งผลต่อทัศนคติของเยาวชนไทย 

ในการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 

(3) เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสร้างทัศนคติของเยาวชนต่อการเป็น

พลเมืองท่ีดีของชาติ โดยใช้แรงผลัก (Driving Force) ที่เป็นตัวขับเคลื่อนผ่าน 

การท�าการทดลองกิจกรรม (Sandbox) กับกลุ่มเยาวชนตัวอย่าง

5.1.1 ทัศนคติของเยำวชนไทยต่อกำรเป็นพลเมืองที่ดีของชำติ

 การจากเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามผ่าน Google Form เร่ือง 

“ทัศนคติของเยาวชนไทยต่อการเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ” ระหว่างวันที่  

8 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564 จ�านวน 458 คน จากกลุ่มตัวอย่างเยาวชนที่ก�าลัง

ศึกษาตั้งแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายไปจนถึงนักศึกษามหาวิทยาลัย  
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ทั้ง 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้นั้น 

โดยคัดเลือกโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่มีจ�านวนนักเรียนและนักศึกษามากที่สุด 

ในทั้ง 4 ภาค และเพื่อให้เกิดความหลากหลายของข้อมูลจึงพิจารณานักศึกษาจาก

วิทยาลัยเทคนิคและมหาวิทยาลัยราชภัฏในแต่ละจังหวัดเข้าเป็นประชากร 

ในการศึกษาครั้งนี้ด้วย สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 ข้อมูลพื้นฐำนของกลุ่มเยำวชนตัวอย่ำง มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) เพศ: เพศหญิงจ�านวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 59 และเพศชายจ�านวน 

188 คน คดิเป็นร้อยละ 41 

2) ระดับกำรศึกษำ: มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) จ�านวน 55 คน 

คิดเป็นร้อยละ 12, ระดับ ปวช. จ�านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 50.2, มหาวิทยาลัย 

(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) จ�านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1  

และมหาวทิยาลยั (มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่, มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา, 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยาเขตขอนแก่น และมหาวิทยาลยัราชภฏั

สงขลา) จ�านวน คน 67 คิดเป็นร้อยละ 14.6 

3) กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงกำรเมือง: ไม่เคยมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ทางการเมือง จ�านวน 328 คน คิดเป็นร้อยละ 71.6 และเคยมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ทางการเมือง จ�านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 28.4 โดยการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

ได้แก่ (1) การเลือกตั้ง (2) การเข้าร่วมการประท้วง/ม็อบ/แฟลชม็อบ (3) การแสดง

ความคิดเห็นทางออนไลน์ และ (4) การเข้าร่วมรับฟังการปราศรัย/ความเห็น  

และการติดตามข่าวสารทางการเมือง

 ทศันคตขิองเยำวชนไทยต่อกำรเป็นพลเมืองทีด่ขีองชำต ิแบ่งเป็น 

2 ด้าน 7 เรื่องมีรายละเอียดต่อไปนี้
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1) ทัศนคติต่อตนเอง/ส่วนบุคคล แบ่งเป็น 3 เรื่อง ดังนี้

1.1 กำรมรีะเบยีบวนิยัและควำมรบัผิดชอบต่อตนเอง โดยกลุม่เยาวชน

ตัวอย่างมองว่า “การเป็นพลเมืองที่ดีควรมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อ

ตนเอง” อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่ำงยิ่ง จ�ำนวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7  

โดยเหตผุลทีส่นับสนนุค�าตอบข้างต้น ได้แก่ (1) การมรีะเบยีบวนิยัและความรบัผดิชอบ 

ต่อตนเองเป็นส่ิงทีท่กุคนพงึม ี (2) การมรีะเบยีบวนิยัและความรบัผดิชอบต่อตนเอง

เป็นสิง่ทีท่�าให้สงัคมมรีะเบยีบ/สงบสุข (3) การเป็นพลเมืองทีดี่ไม่จ�าเป็นต้องมีระเบยีบ

วนิยั (4) การมรีะเบียบวนิยัและความรบัผดิชอบต่อตนเองนบัเป็นแบบอย่างทีด่ใีห้แก่

ผูอ้ืน่ (5) การมรีะเบียบวินัยและความรบัผดิชอบต่อตนเองจะท�าให้ประเทศพฒันา/

ประเทศดขีึน้ และ (6) การมรีะเบยีบวนิยัและความรับผิดชอบต่อตนเองหากมแีล้ว 

จะสามารถช่วยผูอ่ื้นได้

1.2 กำรมีควำมซื่อสัตย์ ยึดถือควำมถูกต้อง โดยกลุ่มเยาวชนตัวอย่าง 

มองว่า “การเป็นพลเมอืงทีด่คีวรมคีวามซือ่สตัย์ ยดึถือความถกูต้อง” อยูใ่นระดับเหน็

ด้วยอย่ำงยิ่ง จ�ำนวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8 โดยเหตุผลที่สนับสนุนค�าตอบ

ข้างต้น ได้แก่ (1) การมีความซื่อสัตย์ยึดถือความถูกต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงมี  

(2) การมคีวามซือ่สตัย์ยดึถอืความถูกต้องช่วยให้สงัคมน่าอยู/่บ้านเมอืงสงบ/ไม่วุน่วาย  

(3) การเป็นพลเมอืงดไีม่จ�าเป็นต้องมคีวามซือ่สตัย์ยดึถอืความถกูต้อง (4) การมคีวาม

ซื่อสัตย์ยึดถือความถูกต้องจะไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้อื่น (5) การมีความซื่อสัตย์

ยึดถือความถูกต้องจะช่วยให้ประเทศเจริญ/มีการพัฒนา (6) การมีความซื่อสัตย์

ยึดถือความถูกต้องจะท�าให้เกิดความเชื่อมั่น ความไว้เนื้อเช่ือใจ (7) ต้องนิยาม 

ค�าว่าความถูกต้องและบรรทัดฐานของความถูกต้องของทุกคนให้เหมือนกัน  

และ (8) การมีความซื่อสัตย์ยึดถือความถูกต้องจะท�าให้การท�างานภาครัฐง่ายขึ้น 
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1.3 เคำรพสิทธิและเสรีภำพของผู้อื่น โดยกลุ่มเยาวชนตัวอย่างมองว่า 

“การเป็นพลเมืองที่ดี ควรมีการเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น” อยู่ในระดับเห็น

ด้วยอย่ำงยิ่ง จ�ำนวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 63.1 โดยเหตุผลที่สนับสนุนค�าตอบ

ข้างต้น ได้แก่ (1) การเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องสิทธิของทุกคน

ทีมี่อย่างเท่าเทยีม (2)  พลเมอืงทีด่ไีม่ควรละเมดิ/จ�ากดัสทิธผิูอ้ืน่ (3) การเคารพสทิธิ

และเสรีภาพของผู้อ่ืนนั้นเป็นสิ่งที่ควรมี (4) การเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น

เป็นหลักของการอยู่ด้วยกัน (5) มีความเหลื่อมล�้าเรื่องสิทธิและเสรีภาพต้องด�าเนิน

การแก้ไข (6) การเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นจะท�าให้ไม่ก่อให้เกิดปัญหา  

และ (7) การเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นจะช่วยให้ประเทศมีการพัฒนา

 2) ทัศนคติต่อผู้อื่น/ สังคม/ ประเทศชำติ แบ่งเป็น 4 เร่ือง ดงัน้ี 

2.1 กำรมีควำมจงรักภักดีต่อสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์  

โดยกลุ่มเยาวชนตัวอย่างมองว่า “การเป็นพลเมืองท่ีดีควรมีความจงรักภักดีต่อ

สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” อยู่ในระดับไม่แน่ใจ จ�ำนวน 160 คน  

คดิเป็นร้อยละ 35.2 โดยเหตผุลทีส่นบัสนนุค�าตอบข้างต้น ได้แก่ (1) การเป็นพลเมอืง

ที่ดีไม่เก่ียวกับการจงรักภักดีต่อสถาบัน/เป็นสิทธิส่วนบุคคล (2) การเป็นพลเมือง 

ทีด่คีวรเคารพสถาบนัหลกั (3) มคีวามคลางแคลงใจกบัสถาบันกษตัรย์ิ (4) ไม่ศรทัธา

ในสถาบันหลัก (5) การจงรักภักดีต่อสถาบันเป็นวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมา  

(6) การจงรกัภกัดต่ีอสถาบนันัน้ต้องอยูบ่นความถกูต้อง/ตรวจสอบได้ (7) ควรนยิามค�า

ว ่าสถาบันหลักให ้ชัดเจนและมีบรรทัดฐาน (8) ควรมีการปฏิรูปสถาบัน  

(9) สถาบันกษัตริย์ไม่ใช่แบบอย่างท่ีดี (10) ควรให้ข้อเสนอแนะสถาบันกษัตริย์ได้ 

และ (11) ควรนับถือตนเอง

 2.2 กำรมจีติสำธำรณะ เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นทีต่ัง้  โดยกลุ่มเยาวชน

ตวัอย่างมองว่า “การเป็นพลเมอืงทีด่คีวรมจีติสาธารณะ เหน็ประโยชน์ส่วนรวมเป็น

ที่ตั้ง” อยู่ในระดับเห็นด้วย จ�ำนวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 โดยเหตุผลที่

สนบัสนนุค�าตอบข้างต้น ได้แก่ (1) การมจีติสาธารณะเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นทีต่ัง้นัน้
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เป็นสิ่งที่ทุกคนพึงมี/ไม่ควรเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง (2) การมีจิตสาธารณะเห็น 

ประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้งน้ันจะช่วยท�าให้สังคมดีขึ้น/เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  

(3) การมีจิตสาธารณะเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ ต้ังนั้นไม่ใช่เร่ืองจ�าเป็น  

(4) การมีจิตสาธารณะเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้งนั้นต้องไม่โดนบังคับ/ 

เดือดร้อนตัวเอง และ (5) การเป็นพลเมืองที่ดีควรรับผิดชอบตัวเองก่อน

2.3 กำรมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ค�ำนึงถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิข้ึนจำก

กำรกระท�ำของตนเอง โดยกลุ่มเยาวชนตัวอย่างมองว่า “การเป็นพลเมืองที่ดีควรมี

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ค�านงึถึงผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้จากการกระท�าของตนเอง” 

อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่ำงยิ่ง จ�ำนวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 โดยเหตุผลที่

สนับสนุนค�าตอบข้างต้น ได้แก่ (1) การมีความรับผิดชอบต่อสังคม ค�านึงถึง 

ผลกระทบทีจ่ะเกิดข้ึนจากการกระท�าของตนเองน้ันเป็นสิง่ทีทุ่กคนพึงม ี (2) พลเมอืงทีดี่ควร 

มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม ค�านงึถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้จากการกระท�าของตนเอง 

เนื่องจากอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้อื่น (3) การมีความรับผิดชอบต่อสังคม ค�านึงถึง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการกระท�าของตนเองนั้นท�าให้สังคมน่าอยู่/ประเทศ

พัฒนา และ (4) การเป็นพลเมืองดีควรมีความรับผิดชอบต่อสังคม ค�านึงถึงผล 

กระทบทีจ่ะเกดิข้ึนจากการกระท�าของตนเองนัน้เป็นเรือ่งแล้วแต่สถานการณ์/แล้วแต่ 

ตัวบุคคล

2.4 กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำ

กษตัริย์ทรงเป็นประมขุ โดยกลุ่มเยาวชนตัวอย่างมองว่า “การเป็นพลเมืองที่ดีควร

มีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข” อยู่ในระดับไม่แน่ใจ จ�ำนวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 29.69 โดยเหตุผล

ที่สนับสนุนค�าตอบข้างต้น ได้แก่ (1) การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้น ระบอบประชาธิปไตยต้อง

เป็นระบอบประชาธิปไตยท่ีแท้จริง (2) การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป็นประมุขนั้นเป ็นสิ่งที่พึงปฏิบัติ  



เอกสารวิจัย (Research Paper) เรื่อง 
“การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ”116

(3) การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุขน้ันไม่ใช่เรือ่งจ�าเป็น (4) สถาบนักษตัรย์ิไม่ควรเกีย่วข้องในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (5) การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป็นประมุขนั้นเป็นสิทธิส ่วนบุคคล  

และ (6) การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขนั้นส่งผลต่อสังคม/ชุมชน

 5.1.2 แรงผลัก (Driving Force) ที่ส่งผลต่อทัศนคติของเยำวชนไทย 

ในกำรเป็นพลเมืองทีด่ขีองชำติ

 จากผลการส�ารวจ “ทัศนคติของเยาวชนไทยต่อการเป็นพลเมืองที่ดี 

ของชาติ” พบว่า ทัศนคติต่อผู ้อื่น/สังคม/ประเทศชาติในประเด็น (1) การม ี

ความจงรกัภักดต่ีอสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรย์ิ และ (2) การมส่ีวนร่วมทาง 

การเมอืงในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมขุ เยาวชนกลุม่

ตวัอย่างรูส้กึว่า “ไม่แน่ใจ” ว่าประเดน็ดงักล่าวมคีวามสอดคล้องกบัการเป็นพลเมอืง

ที่ดีของชาติ จนน�าไปสู่การแสวงหาแนวทางเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดี 

ผ ่านการระดมความคิดเห็นจากผู ้ทรงคุณวุฒิด ้านการศึกษาและเยาวชน  

จ�านวน 10 ท่าน เพือ่ค้นหาแรงผลกั (Diving Force) ทีเ่กีย่วข้องกบัประเด็นดงักล่าว

ที่ส�าคัญ ดังนี้

 1) แรงผลักที่มีต่อกำรเป็นพลเมืองที่ดีของชำติ ได้แก่

  1.1) กระแสสังคมที่ชื่นชมให้คุณค่าคนที่ท�าดีเพื่อส่วนรวม

1.2) การได้เห็นตัวอย่าง (Role model) ที่ดี

1.3) การปลูกฝัง ทัศนคติและค่านิยม การแบ่งปันช่วยเหลือสังคม

1.4) การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential learning) 

1.5) การกล่อมเกลาทางสังคมผ่านสถาบันครอบครัวและสถาบัน

การศึกษา

1.6) การส่งเสริมการมีจิตสาธารณะในสถาบันครอบครัว 
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1.7) การได้รับโอกาสในการเรียนรู้และการฝึกตั้งค�าถาม

1.8) ความรู้สึกอยากแบ่งปันคุณค่าและประสบการณ์ของตน 

1.9) การยอมรบัในระดับการได้รบัความชืน่ชมจากกลุม่สงัคมต่าง ๆ

1.10) การมีสถาบันครอบครัวอบรมสั่งสอนให้เคารพกติกา 

กฎหมาย ระเบียบสังคม

1.11) ประสิทธิภาพของรัฐในการตอบสนอง ต่อความอยู่รอด 

ในอนาคต

ส�าหรับแรงผลักท่ีต่อการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ที่สร้างผลกระทบสูง 

(High Impact) 2 อันดับแรก ได้แก่ (1) กระแสสังคมที่ชื่นชมให้คุณค่าคนท่ีท�าด ี

เพื่อส่วนรวม และ (2) การได้เห็นตัวอย่างที่ดี (Role model) 

 2) แรงผลักที่มีต่อกำรมีส�ำนึกควำมจงรักภักดีต่อสถำบัน ได้แก่

2.1) การกล่อมเกลาทางสังคมผ่านสถาบันครอบครัวและสถาบัน 

การศึกษา

2.2) สถาบันเป็นแบบอย่างด้านจริยธรรมที่ดีให้กับคนสังคม

2.3) กระบวนการเรียนรู ้ประวัติศาสตร์ผ ่านการสร้างชาติไทย 

ทั้งในเชิงวิพากษ์และเปรียบเทียบ

2.4)  การไม่น�ากฎหมายมาบังคับใช้กับผู้ที่เห็นต่าง  

2.5)  การปรบัตวัของสถาบนัในโลกของข้อมลูข่าวสารและการยอมรบั

ต่อระบบการตรวจสอบ 

2.6) การเห็นคุณค่าของสถาบันในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.7) กระแสสื่อสังคมออนไลน์

2.8) การยอมรับและท�าความเข้าใจกับกับกลุ่มต่าง ๆ ท่ีมีความคิด 

ที่หลากหลาย/เห็นต่าง 

2.9)  การเปิดให้มกีระบวนการคิดและวพิากษ์ว่าอะไรเป็นศนูย์รวมพลงั

ของคนในชาติ
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2.10)  เปิดโอกาสให้การเคารพสถาบนัเป็นความสมคัรใจ ไม่ใช่การบงัคบั

2.11)  การท�างานของสถาบนัในบรบิททีโ่ลกทีใ่ห้ความสนใจกบัประเดน็

ต่าง ๆ เช่น ความเท่าเทียม สิทธิสตรี เป็นต้น

2.12)  สถาบัน (และผู้ที่อยู่ภายใต้โครงสร้างสถาบัน) ต้องมีการปรับตัว

และปฏิบัติตัวให้มีความน่าเคารพนับถือ

2.13)  สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่า ถ้าไม่มีสถาบันจะมีผลกระทบเชิง

ลบกับชีวิตอย่างไร

2.14)  ความสามารถในการแยกแยะระหว่างคุณค่าของสถาบัน 

และความมั่นคงของประเทศและเรื่องอื่น ๆ

2.15)  คุณค่าของสถาบันต่อคุณภาพชีวิตและอนาคตของเยาวชนที่ยัง

ไม่สื่อสารออกมา

2.16) ความโปร่งใสและตรวจสอบได้

2.17) ความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ

2.18)  เช่ือมโยงกับความรุนแรงในสังคม โดยเฉพาะประเด็นความ 

เท่าเทียมกันทางเพศ

2.19)  การควบคุมสื่อที่โจมตีสถาบันและปล่อยข่าวปลอม

2.20) วิธีการสร้างศรัทธาต่อสถาบันด้วยความเต็มใจ ไม่ใช่ท�าเพราะ 

ถูกบังคับ

2.21)  ความต้องการข้อมลูท่ีเปิดกว้างและสงัคมทีว่พิากษ์ได้ 360 องศา

2.22)  การกดข่ีเสรภีาพการแสดงออกทางการเมอืงและการวิจารณ์เพือ่

การพัฒนาประสิทธิภาพ

 ส�าหรับแรงผลักที่มีต่อการมีส�านึกความจงรักภักดีต่อสถาบัน ที่สร้างผล 

กระทบสูง (High Impact) 2 อันดับแรก ได้แก่ (1) การกล่อมเกลาทางสังคมผ่าน

สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา และ (2) สถาบันเป็นแบบอย่างด้าน

จริยธรรมให้คนในสังคม 
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 3) แรงผลกัทีม่ผีลต่อควำมไม่แน่ใจต่อกำรปกครองระบอบประชำธปิไตย

อันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข ได้แก่

3.1)  ระบอบการปกครองไม่ตอบโจทย์ชีวิตของคนรุ ่นใหม่ที่ชีวิต 

ของเขาอยูก่บัรฐัเสมอืน (Virtual State) มากกว่ารฐัชาต ิ(Nation State)

3.2) เด็ก Gen Z เกิดมาในยุคท่ีรัฐชาติ (Nation State) ก�าลังเสื่อม

ศรัทธาลง โดยไม่มีความหวังกับระบบการเลือกตั้งในระบบ

ประชาธิปไตยและพระมหากษตัรย์ิกไ็ม่สามารถช่วยได้

3.3) วิธีคิดของคนรุ ่นใหม ่ที่ ให ้ความส�าคัญกับความเท ่าเทียม 

และความยุติธรรม

3.4) การเปรียบเทียบคุณภาพพลเมืองในระบอบการปกครองอื่นกับ

คุณภาพชีวิตของพวกเขา 

3.5)  ไม่รู้/ไม่แน่ใจว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องและควรยึดถือ

3.6)  ปัญหาปากท้องและความเหลื่อมล�้า

3.7)  กลุม่ผลประโยชน์ (พรรคการเมอืง, กลุม่องิพรรค, กลุม่หลากหลาย

ทางสังคมประชาชนทั่วไป)

3.8)  ข่าวปลอมเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

3.9)  เด็กไม่เห็นโอกาสและอนาคตของเขาในการปกครองปัจจุบัน  

3.10) ไม่แน่ใจเพราะยังยอมรับระบบเดิมได้ แต่เริ่มเห็นคนรุ่นเดียวกัน 

ไม่ยอมรับ ก�าลังอยู่ในช่วงการตั้งค�าถาม ยังไม่ได้ตัดสินใจ

3.11) ไม่พอใจแต่ไม่แน่ใจว่า เมือ่แสดงออกแล้วจะปลอดภัยหรอืเปล่า

3.12) สวัสดิการรัฐไม่ตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐาน

3.13) ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

3.14) ไม่สามารถท�าให้เด็กเห็นคุณค่าของระบบการปกครองแบบนี ้

ว่าเหมาะสมกว่าแบบอื่นอย่างไรบ้าง
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 ส�าหรบัแรงผลกัทีมี่ผลต่อความไม่แน่ใจต่อการปกครองระบอบประชาธปิไตย 

อนัมพีระมหากษตัรย์ิเป็นประมขุ ทีส่ร้างผลกระทบสูง (High Impact) 2 อนัดับแรก 

ได้แก่ (1) ระบอบการปกครองไม่ตอบโจทย์ชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่ชีวิตของเขาอยู่กับ

รัฐเสมือน (Virtual State) มากกว่ารัฐชาติ (Nation State) และ (2) เด็ก Gen Z 

เกิดมาในยุคที่รัฐชาติ (Nation State) ก�าลังเสื่อมศรัทธาลง โดยไม่มีความหวังกับ

ระบบการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์ก็ไม่สามารถช่วยได้

5.1.3 แนวทำงกำรเสรมิสร้ำงทศันคติของเยำวชนต่อกำรเป็นพลเมอืงทีดี่ของชำติ 

โดยใช้แรงผลัก (Driving Force) ที่เป็นตัวขับเคล่ือนผ่ำนกำรท�ำกำรทดลอง 

กิจกรรม (Sandbox) กับกลุ่มเยำวชนตัวอย่ำง

จากการระดมความคดิเห็นจากผูท้รงคณุวฒุฯิ ในการประชมุเชงิปฏบิตักิารฯ 

ซึง่มตใินทีป่ระชมุลงความเหน็ว่าแรงผลกัหลกัทีส่�าคญั (Common Diving Forces) 

ของ (1) การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ (2) การมีส�านึกความจงรักภักดีต่อสถาบัน  

และ (3) ความไม่แน่ใจต่อการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิเป็น

ประมุข คือเร่ือง “ชาตนิยิม (Nationalism)” ดงันัน้ จงึน�าไปสูก่ารออกแบบกจิกรรม

เพ่ือแก้ปัญหาจากประเด็นดังกล่าวข้างต้น จากการเสริมสร้างความเข้าใจ 

และตระหนกัรูใ้นเรือ่งของชาตนิยิม (Nationalism) โดยเริม่ต้นจากความรูส้กึภาคภมูใิจ

ที่ต่อตนเอง ท้องถิ่นไปจนถึงระดับประเทศ 

 กำรวิเครำะห์กิจกรรมเพื่อท�ำกำรทดลองกับกลุ ่มเยำวชนตัวอย่ำง  

โดยกจิกรรมดังกล่ำวเป็นโครงกำรต้นแบบกำรเสริมสร้ำงเยำวชนให้เป็นพลเมอืงทีดี่ 

ภำยใต้ประเด็นหลักในเรื่อง “Nationalism” มีโครงสร้างของกิจกรรม ดังนี้ 

 1. กิจกรรมสัมพันธ์ (ละลำยพฤติกรรม) เพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคย 

ให้กบัเยาวชนกลุม่ตวัอย่าง ซึง่มคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ส�าหรบัการฝึกอบรมในแต่ละครัง้ 

เพราะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมมีความกล้าแสดงออก เสริมสร้างความริเริ่ม
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สร้างสรรค์ พร้อมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

และส่งผลให้กิจกรรมมีความราบรื่นตลอดทั้งโครงการฯ 

 2. กำรท�ำควำมเข้ำใจบริบททำงสังคมในปัจจุบัน เพื่อสะท้อนทัศนคต ิ

และการรับรูข้องเยาวชนท่ีมต่ีอสภาพความเป็นอยูข่องสงัคมในปัจจบุนัทัง้ 3 ระดบัคอื 

ตนเอง ท้องถิ่น และประเทศว่ารูปแบบ หรือทิศทางอย่างไรบ้าง 

 3. ควำมภำคภมูใิจทีม่ต่ีอตนเอง ท้องถิน่และประเทศ เป็นการระดมสมอง

ของเยาวชน เพื่อแสดงออกถึงสิ่งท่ีเยาวชนรู้สึกภาคภูมิใจทั้งต่อตนเอง ท้องถิ่น  

และประเทศมีประเด็นอะไรบ้าง เพื่อส่งเสริมสิ่งที่เยาวชนตัวอย่างรู้สึกภาคภูมิใจ 

ในแต่ระดบัผ่านการน�าประเดน็ต่าง ๆ ทีเ่ยาวชนกลุม่ตวัอย่างรูส้กึภาคภมูใิจไปต่อยอด 

และพฒันาเป็นแนวทางท่ีจะท�าให้เยาวชนรูส้กึรกัหวงแหนต่อสิง่ทีต่นเองม ีพร้อมทัง้

ขยายผลและกระตุ้นจนน�าไปสู่แนวคิดความรักชาติ/ชาตินิยม (Nationalism)  

ซึ่งสิ่งเหล่าถือได้ว่าจะเป็นรากฐานในการเกิดเป็นชาตินิยมในล�าดับถัดไป 

 4. ควำมคำดหวังต่ออนำคตในอีก 20 ปีข้ำงหน้ำ และปัจจัยที่เอื้อต่อ

ควำมส�ำเร็จ เพื่อสะท้อนความฝัน ความเชื่อและทัศนคติที่มีต่อตนเอง ท้องถิ่น  

และประเทศ โดยจะท�าอย่างไรเพือ่สามารถบรรลสุิง่ทีค่าดหวงัไว้ต่ออนาคตในอกี 20 ปี

ข้างหน้า และองค์ประกอบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการขัดขวางความคาดหวังหรือปัจจัย

ที่เอื้อต่อความส�าเร็จดั่งฝันของกลุ่มเยาวชนตัวอย่าง

 5. กำรสร้ำงเมือง/กำรพัฒนำเมืองร่วมกัน สะท้อนความคิดเห็น 

ของเยาวชนผ่านการก�าหนดนโยบายในกจิกรรมการสร้างบ้านแปรเมอืง โดยให้เยาวชน

จิตนาการภาพเมืองในฝันของตนผ่านการปั ้นดินน�้ามันและออกแบบนโยบาย 

ในการบริหารประเทศ อย่างไรกต็าม การวเิคราะห์นโยบายการบริหารประเทศได้นัน้  

โดยพืน้ฐานการออกแบบนโยบายของเยาวชนมกัเริม่ต้นจากสิง่ทีเ่ยาวชนให้ความส�าคญั 

สภาพปัญหา และแนวทางแก้ป ัญหาดังกล่าว พร ้อมทั้งส ่งเสริมการเป็น 

พลเมืองตามระบอบประชาธปิไตยผ่านการเลอืกตัง้จากการลงคะแนนเสยีงนโยบาย
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ที่ชื่นชอบ ซึ่งก่อนจะเข้าสู่การลงคะแนนเสียงนั้น ย่อมเกิดกระบวนการท�ากิจกรรม

ที่ต ้องมีการเสริมสร้างองค์ความรู ้  ความคิดในเชิงสร้างสรรค์ของเยาวชน  

และเรือ่งของการด�าเนนิการจดัสรรงบประมาณของรฐับาลในการจดัสรรงบประมาณ

ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ แผนพัฒนาสังคมและมนุษย์ แผนพัฒนาสิ่งแวดล้อม  

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนภำพที่ 9 กระบวนกำรทดลองกิจกรรม (Sandbox)

 อย่างไรก็ตาม กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ให้เยาวชนระดมความคิด  

เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติที่มีต่อสภาพความเป็นอยู ่ของสังคมในปัจจุบัน  

ความภาคภูมิใจที่มีทั้งต่อตนเอง ท้องถิ่นและประเทศ และความคาดหวังต่ออนาคต

ในอกี 20 ปีข้างหน้า รวมถึงการก�าหนดนโยบายของเมอืงในอนาคต เป็นกระบวนการ 

ที่ส�าคัญส�าหรับการสร้างพลเมืองท่ีดีจากรากฐานของชาตินิยม (Nationalism)  

โดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตามหลักการคิดต่าง ๆ เน้นให้เยาวชนรู้จักหน้าที่ 

ของตนตามแนวทางการเป็นพลเมอืงทีด่ ี กิจกรรมการแสดงออกถงึการน�าไปสูก่ารเป็น

พลเมอืงทีด่ขีองประเทศควรเป็นอย่างไร และท�าอย่างไรเพ่ือให้ทัง้ตนเองและประเทศ

ไปสู่ในสิ่งที่คาดหวัง 
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ผลของกำรทดลองท�ำกิจกรรมกับเยำวชนกลุ่มตัวอย่ำง พบว่า เยาวชน 

มีการตอบสนองต่อการเป็นพลเมืองที่ดี โดยใช้แนวความคิดของตนเอง ท้องถิ่น  

สิง่แวดล้อมรวมถงึชุมชนเป็นแหล่งการเรียนรูพ้ื้นฐานของกระบวนการคดิ เพือ่กระตุ้น

ให้เกดิการรบัรูถ้งึปัญหาเริม่ต้นต้ังแต่ระดบัชุมชนไปถึงระดับประเทศ โดยให้เยาวชน

เป็นผู้ปฏิบัติและทดลองจริง ไม่ใช่เพียงการเรียนรู้ในรูปแบบต�าราเรียนเท่านั้น  

อีกทั้งการลงมือท�ากิจกรรมและการปฏิบัติแท้จริงนั้น เป็นการมุ่งเน้นกระบวนการ

เรยีนรู ้โดยใหโ้อกาสรบัรู้ถึงสภาพความเป็นจรงิ โดยใช้สิง่แวดล้อมรอบตัวเป็นตวัตัง้ 

เพื่อให้สามารถน�ามาใช้กับการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่ดีของสังคมได้โดยเน้นที่ 

การท�ากจิกรรมท่ีมแีนวความคิดในการปรบัเปลีย่นวธิคีดิ อารมณ์และกระตุน้ให้เยาวชน

เกิดกระบวนคิดมากขึ้น 

 สรุปผลจำกกำรระดมสมอง  จากการร ่วมกันวิเคราะห ์

ความต้องการและสิง่ทีต้่องการในฐานะพลเมอืงคนหนึง่ของประเทศ รวมถงึส่ิงทีป่ระเทศ

ควรพัฒนาเพื่อน�าไปสู ่ประโยชน์ และสิ่งที่ประเทศควรมีการปรับปรุงแก้ไข 

เพ่ือน�าพาประเทศไปสูส่ิง่ท่ีคาดหวงัในอนาคต จากการวเิคราะห์ในส่วนนี ้พบว่า ควำมคำดหวงั/

ควำมต้องกำรร่วมกัน เพื่อน�ำไปสู่ประเทศในฝันของเยำวชน ได้แก่ 

1. ต้องการให้รัฐให้ความส�าคัญกับประชาชน พร้อมทั้งควรเปิดรับฟัง 

ความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให ้ประชาชนสามารถเข ้ามามีส ่วนร ่วม 

ในการตัดสนิใจและการบริหารจัดการชีวติและทรัพย์สนิของตนเอง รวมถงึการเข้าถงึสทิธิ

ขั้นพื้นฐานของประชาชน เช่น ด้านสาธารณสุขและระบบการศึกษา เป็นต้น 

2. รัฐเข้ามาบริหารจัดการเกี่ยวกับปัญหาการว่างงาน เพื่อลดปัญหา 

ความยากจนและหนี้สินในครัวเรือน 

3. พัฒนาและปรับปรุงระบบการศึกษา ให้สามารถเข้าถึงระบบการศึกษา

ได้อย่างเท่าเทียมและลดชั่วโมงเรียนในห้องเรียนและเพิ่มชั่วโมงการเรียนรู ้ 

นอกห้องเรยีน และพฒันา/ปรบัปรงุกฎระเบียบทีเ่ก่ียวกบัเครือ่งแต่งกายและทรงผมให้มี

ความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน
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4. ลดช่องว่างทางสงัคมและลดปัญหาความเหลือ่มล�า้ในทกุมติทิัง้ด้านสงัคม

และด้านการศึกษา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงได้รับ

5. พัฒนาประเทศให้เป็นประชาธปิไตยอย่างแท้จริงและความเท่าเทยีมทางเพศ 

6. ประเทศพัฒนาด้านต่าง ๆ  เช่น การศึกษา ระบบเศรษฐกิจ การคมนาคม 

การบริหารจัดการของภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี เป็นต้น

นอกจากนี้ ประเด็นที่น่าสนใจคือ ด้วยบริบทแวดล้อมถือว่าเป็นตัวกระตุ้น

ที่ส�าคัญต่อความคิด/กระบวนทัศน์ของเยาวชน Gen Z ซ่ึงเห็นได้จากการระดม 

ความคิดของเยาวชน พบว่า เยาวชนมีความสนใจในประเด็นทางการเมือง สถาบัน 

การเมืองการปกครอง ถือได้ว่าเป็นวิวัฒนาการทางการเมืองท่ีน่าสนใจ กล่าวคือ 

เยาวชน Gen Z สามารถเข้าใจระบอบการปกครองระดับประเทศได้ดีในระดับหนึ่ง 

สามารถสื่อสารและคิดอย่างเป็นระบบ

  สรปุผลจำกกำรท�ำกำรทดลองกจิกรรมกิจกรรม (Sandbox) กบักลุม่

เยำวชนตวัอย่ำง จำกกำรสร้ำงชำตนิยิม (Nationalism) ได้ประเดน็หลกัจากสิง่ทีเ่กิด

ความภาคภมูใิจเป็นประเดน็ท่ีน�าไปสูค่วามรูสึ้กรกั/ภมูใิจ เพือ่ก่อให้เกดิเป็นการสร้าง

ชาตินิยม (Nationalism) และสามารถพัฒนาเป็นแนวทางการเสริมสร้างการเป็น

พลเมืองที่ดีของชาติ โดยการส่งเสริมประเด็นที่มีความเป็นไปได้ทั้ง 5 ประเด็น  

จากมุมมองของเยาวชนกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวได้ ดังนี้

1. กำรมีทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวทำงธรรมชำติที่สวยงำม 

ประเทศไทยมีความได้เปรียบของทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงาม 

และมคีวามหลากหลาย เช่น ภเูขาทีส่วยงามสลบัซับซ้อนและทะเลทีส่วยงามเหมาะ

แก่การดงึดดูนกัท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก ประกอบกบัความพร้อมทางด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

และสิง่อ�านวยความสะดวกทีส่ามารถเชือ่มโยงเส้นทางคมนาคมกบัประเทศเพือ่นบ้าน  

จงึถอืได้ว่าเป็นศนูย์กลางการท่องเทีย่วของเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ทีส่�าคญัประเทศหนึง่ 

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างรายได้ 

อันดับต้น ๆ ของประเทศเป็นผลมาจากความอุดมสมบูรณ์ หลากหลาย 



125เอกสารวิจัย (Research Paper) เรื่อง 
“การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ”

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายของภูมิประเทศ  

ซึ่งท�าให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายเช่นกัน อีกท้ัง 

ความหลากหลายของพืน้ทีเ่หล่านีถ้อืว่าเป็นจุดเด่นของแต่ละพ้ืนที ่ซ่ึงเป็นแรงดึงดูด

ให้นักท่องเที่ยวอยากออกเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานท่ีนั้น ๆ รวมถึงสามารถ

สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนเหล่านั้นได้ 

ดังนั้น ควรมีการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเริ่มจากให้ประชาชนในพื้นที่ 

ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติจากแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ น�าไปสู่

แนวทางการท่องเท่ียวในเชิงอนุรักษ์ทางธรรมชาติ ซึ่งสามารถสร้างเม็ดเงินให้กับ

ชุมชนและประเทศได้ ทั้งนี้ รูปแบบการท่องเท่ียวสามาถน�ามาบริหารจัดการทั้ง 

ภาครัฐและเอกชน ใช้แนวทางในการพัฒนาวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดผ่าน 

การประชาสัมพนัธ์ท่ีด ี เพือ่ให้ตรงกบัความต้องการของนกัท่องเทีย่วมากขึน้ ตลอดจน

การวางแผนการบรกิารเพือ่เป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่วทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

พัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ที่มีคุณภาพทั้งในพื้นที่เมือง 

และชนบท เพือ่กระตุน้ให้ระบบเศรษฐกจิภายในประเทศเตบิโตมากยิง่ขึน้ และเพ่ือให้มี

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2564 

และวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2579 คือ “ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยว

คุณภาพชั้นน�าของโลกท่ีเติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย  

เพือ่สง่เสริมการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทกุภาคสว่น

อย่างยั่งยืน” โดยมีแนวคิดหลักในการพัฒนา 5 ประการ ได้แก่ (1) ประเทศไทยเป็น

แหล่งท่องเทีย่วคณุภาพชัน้น�าของโลก (2) การเติมโตอย่างมีดุลยภาพ (3) การเติบโต

บนพื้นฐานความเป็นไทย (4) การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจาย

รายได้สูป่ระชาชนทกุภาคส่วน และ (5) การพฒันาอย่างยัง่ยนื เพ่ือสร้างและพฒันากลไก

ในการจดัการการท่องเท่ียว การส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของชมุชน ท้องถ่ินและรฐับาล
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2. อำหำรอร่อย 

ประเทศไทยมีชื่อเสียงทางด้านอาหารอร่อยจนติดอันดับต้น ๆ ของโลก  

ซึ่งนอกเหนือจากการท่องเท่ียวท่ีสวยงามแล้วนั้น ยังสามารถล้ิมรสชาติอาหาร 

ชัน้เลศิทีห่ลากหลาย “อาหาร” ถอืได้ว่าเป็นวฒันธรรมประจ�าชาติอย่างหนึง่ทีไ่ด้รับ

การสัง่สมและถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนาน อาหารไทยยงัเป็นท่ีชืน่ชอบของชาวต่างชาติ

เป็นจ�านวนมาก อย่างไรกต็าม CNN ได้จดัอันดบัอาหารทีอ่ร่อยทีส่ดุในโลก 20 อนัดบั 

โดยอาหารไทยครองอันดับที่ 1 แกงมัสมั่นและอันดับที่ 8 ต้มย�ากุ้ง นอกจากนี้  

ยงัมอีาหารไทยท่ีชาวต่างชาตช่ืินชอบ เช่น ส้มต�า พะแนงหม ูต้มข่าไก่ แกงเขยีวหวาน 

และผัดไทย เป็นต้น รวมถึงอาหารท้องถ่ินในแต่ละพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  

รวมถงึการปรงุรสท่ีเป็นเอกลักษณ์ของกลิน่ไอของความเป็นไทยในแต่ละถิน่ ส�าหรบั

อาหารริมทาง (Street Food) ท่ีสามารถหาทานได้ทั่วทุกมุมของประเทศไทย  

โดยมีความร่วมมือกับ “Michelin Guide” ในการประเมินและแนะน�าร้านอาหาร

ไทยที่ติดอันดับในกรุงเทพฯ และปริมณฑล นอกจากนี้ “อาหาร” ยังถือว่าเป็นภาพ

สะท้อนวถิชีวีติความเป็นไทย อกีท้ังยังเป็นการส่งเสรมิการกระจายรายได้ไปสูชุ่มชน

ต่าง ๆ  ในท้องถิน่อนัน�าไปสูก่ารพฒันาและสร้างคน สร้างงาน เพราะอาหารหนึง่จาน

จะมีการคัดสรรวัตถุดิบจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงมีรายละเอียดของแต่ละเมนูอีกด้วย 

ดังน้ัน ควรมีการส่งเสริมคุณค่าและอัตลักษณ์ของอาหารไทยให้อยู่ควบคู่

กับความเป็นไทยอย่างยาวนาน โดยน�าความพิเศษเฉพาะตัวของรสชาติ  

ความประณีตในการบรรจงคัดเลือกวัตถุดิบปรุงแต่งท่ีมีคุณภาพและมีประโยชน์ 

ทางโภชนาการ ความพถีิพถินัในการตกแต่งอาหารให้มคีวามสวยงาม และมเีอกลกัษณ์ 

ทีแ่ตกต่างกนัตามวฒันธรรมและวตัถดุบิของแต่ละท้องถิน่ของอาหารไทยมาพัฒนา

ควบคู่กับการท่องเที่ยว ซ่ึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Food  

Tourism) คือ เทรนด์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ด้วยลักษณะการท่องเที่ยวที่เน้น

การสัมผัสถึงประสบการณ์ทางด้านอาหารในแต่ละพื้นที่ต่างมีรสชาติและความ

เฉพาะตวัทีแ่ตกต่างกนั ด้วยเหตุน้ี ภาครฐั เอกชน และชมุชนท้องถิน่ควรจดัท�าแผนที่

การท่องเทีย่วทีเ่ชือ่มโยงเมอืงต่าง ๆ  เข้ากบัอาหารประจ�าเมอืง เพ่ือเป็นการเรยีงร้อย
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วฒันธรรมจากธรรมชาตแิละอาหารท้องถิน่อนัเลือ่งชือ่ เช่น การท่องเทีย่วเพือ่ทดลอง

ชิมอาหารประจ�าถิ่น การท่องเที่ยวตามเทศกาลอาหารต่าง ๆ หรือการท่องเที่ยว 

เชงิเกษตรหรอือาศยักบัคนในพืน้ที ่ (Homestay) เป็นต้น รวมถงึการให้ความส�าคญักบั

การสื่อสาร ทั้งการประชาสัมพันธ์ การให้ความส�าคัญกับการรีวิวร้านอาหาร  

เพราะในยคุปัจจบุนัการเข้าถึงเทคโนโลยไีม่ใช่เรือ่งยากอีกต่อไป ท้ังน้ี การสร้างภาพลักษณ์ 

(Brand) ของอาหารและผลไม้ไทยให้เป็นสินค้าเกรดดี (Premium Product) 

สามารถส่งเสริมให้การรับประทานผลไม้ไทยตามฤดูกาล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง 

การเข้าถงึชมุชนทกุระดบัในการส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิอาหาร โดยเฉพาะอาหารไทย 

ที่ผลิตขึ้นจากแหล่งชุมชน

3. กำรมีวัฒนธรรมประจ�ำชำติไทย 

วฒันธรรมไทยมคีวามเป็นเอกลกัษณ์ในรปูแบบของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้าน

ภาษา วรรณคดี ศิลปะ การละเล่น ดนตรี การแต่งกายและการแสดงความเคารพ

ด้วยการกราบไหว้ โดยส่ิงเหล่านี้ เป็นสิ่งที่คนไทยมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก  

ซึง่ล้วนแล้วเป็นสิง่ท่ีบรรพบุรษุได้สร้างและสัง่สมมาตัง้แต่อดตี วฒันธรรมบางอย่างเกดิ

การผสมผสานดดัแปลงกบัวฒันธรรมจากชาตอิืน่เพ่ือให้เข้ากบัวธิชีวีติและสังคมไทย 

แม้ว่าคนไทยจะมีวัฒนธรรมไทยร่วมกัน แต่ในระดับภูมิภาคน้ันต่างก็มีวัฒนธรรม

เฉพาะของตนเอง เช่น ภาคเหนือ ประเพณีลอยโคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประเพณีบุญบั้งไฟ ภาคกลาง ประเพณีตักบาตรดอกไม้ ภาคใต้ ประเพณีชักพระ 

เป็นต้น นอกจากนี ้ยงัพบว่า ประเทศไทยตดิอนัดบั 5 ประเทศทีม่อีทิธพิลด้านมรดก

วัฒนธรรมของโลก ประจ�าปี 2564 จากรายงาน World’s Best Countries for 

Cultural Heritage Influence, 2021 โดย CEOWORLD Magazine ซึง่เป็นนติยสาร

ด้านธุรกิจที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ โดยจัดอันดับโดยวิเคราะห์และเปรียบเทียบ

ข้อมูลของ 165 ประเทศใน 9 ด้าน (สถาปัตยกรรม มรดกงานศิลป์ แฟชั่น อาหาร 

ดนตรี วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และการเข้าถึง

ทางวัฒนธรรม)
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ดังนั้น ควรเริ่มจาก (1) การปลุกจิตส�านึก และส่งเสริมให้ทุกคนเห็นคุณค่า

และแก่นแท้ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรม พร้อมทั้ง

สนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ประจ�าถ่ินหรือชุมชน เพื่อแสดงถึงประวัติความเป็นมา 

และคณุค่าของแต่ละพืน้ท่ี อนัจะสร้างความรูแ้ละความภาคภูมใิจของคนในพืน้ทีด้่วย  

(2) ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ 

พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนทุกคน ตระหนักถึงความส�าคัญของวัฒนธรรมว่าเป็น

สิ่ง ท่ีทุกคนต้องร ่วมกันรับผิดชอบให้การส ่งเสริมสนับสนุนทั้งองค ์ความรู ้ 

และทุนทรัพย์ในการพัฒนาต่อยอดและคงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีของชาติ  

(3) ควรส่งเสรมิความคดิรเิริม่สร้างสรรค์และพฒันาวัฒนธรรมให้เหมาะสมกบัยคุสมยั 

และเกิดประโยชน์ต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวัน โดยน�าความรู้ทางวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยเีข้ามาช่วยพฒันาต่อยอดผลติภัณฑ์ท้องถิน่และบรหิารให้มคีวามทนัสมยั

มากขึ้น เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้เหมาะสม

กับยุคสมัยมากขึ้น และ (4) การส่งเสริมกิจกรรม โดยการขยายเครือข่ายเพ่ือ 

การสืบสานและพัฒนาวัฒนธรรมจากการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและเผยแพร่

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อให้ขยายวงกว้างมากที่สุด 

 4. กำรพัฒนำท้องถิ่นและเทคโนโลยี 

ปัจจบุนัการพฒันาเทคโนโลยมีบีทบาทส�าคญัในการเสรมิสร้างประสทิธิภาพ

ในการปฏิบตังิาน สามารถประหยดัแรงงาน และลดต้นทุนการปฏบิติังาน ด้วยเหตุนี้  

การบริหารงานของภาครัฐหรือในชุมชนท้องถิ่นบางแหล่งมีการน�าเอาความรู ้

ทางด้านเทคโนโลยีเข้ามา เพื่ออ�านวยความสะดวก การเกิดความสะดวกสบาย  

ความรวดเร็วและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากขึ้น  

เพื่อตอบสนองความจ�าเป็นและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่  

เช่น การติดกล้อง CCTV และแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น ทั้งนี้ 

จากกิจกรรมทดลองในการก�าหนดนโยบายผ่านกระบวนการคิดที่เป็นระบบ 

ของเยาวชนผ่าน 3 ขัน้ตอนในการก�าหนดนโยบาย คือ ระบปัุญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 
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และก�าหนดเป็นนโยบายเพือ่ประกาศเป็นนโยบายในการหาเสียงในล�าดับถดัไป ท�าให้

เห็นว่าเยาวชนมีความสามารถองค์ความรู ้ทางเทคโนโลยีและมีศักยภาพด้าน

เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาเป็นอย่างมาก สะท้อนผ่านการน�าเสนอนโยบายการบริหาร

ประเทศของแต่ละกลุ่มต่างน�าเอาแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีและความทันสมัย 

เข้ามาประกอบในนโยบายต่าง ๆ เช่น กลุม่ที ่1 ซึง่ได้รบัการลงคะแนนเสยีงจากนโยบาย

มากที่สุด มีนโยบายในการพัฒนาเพื่อสร้างแอพพลิเคชั่น ชื่อว่า “Application 

Rebate” เพือ่เป็นเครือ่งสะสมเงนิคนืเงนิ การผลติเคร่ืองก�าจดัขยะอตัโนมติั เป็นต้น 

ดังนั้น ควรมีการส่งเสริมให้รัฐบาลให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทางด้าน

เทคโนโลยีกับการพัฒนาสังคม เพื่อลดข้ันตอนการบริหารงานของภาครัฐที่มี 

ความซบัซ้อนและเชือ่งช้า นอกจากนี ้ประโยชน์ของการพัฒนาท้องถิน่และเทคโนโลยี

ทีส่�าคัญคือ เพือ่การบรหิารจัดการให้ได้รบัความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสสามารถตรวจสอบ

ข้อมูลได้ เพื่อพัฒนาด้านสังคมในการท�าฐานข้อมูลพื้นฐานให้กับการบริการ 

ด้านสงัคม สาธารณสขุ หรอืความเป็นอยูข่ัน้พืน้ฐานของประชาชน เพือ่เป็นการส่งเสริม

เศรษฐกจิและการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีห่างไกล รวมทัง้ควรมกีารอบรมให้ความรูเ้กีย่วกบั

เทคโนโลยกัีบประชาชนในทกุระดบัชัน้ เพือ่เป็นการลดความเหลือ่มล�า้ในการเข้าถงึ

ข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาล อีกทั้งควรส่งเสริมและพัฒนาแนวคิดของเยาวชน  

ด้วยความรูค้วามสามารถของเยาวชนคนรุน่ใหม่ทีม่คีวามสามารถทางเทคโนโลย ีควรน�า

ความรู้ความสามารถดังกล่าว มาพัฒนาต่อยอดเพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

ประเทศในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ ภาครัฐเองควรมีแผนในการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานทางเทคโนโลยีให้ครอบคลุมพื้นที่ภายในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์

อย่างยิ่งต่อการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการของภาครัฐจากส่วนกลาง 

และท้องถิน่เอง เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สงูสดุต่อการพฒันาท้องถิน่

ให้สามารถเพิ่มสมรรถนะการให้บริการประชาชน พร้อมทั้งช่วยสนับสนุนให้

ประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 
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5. กำรให้ควำมส�ำคัญกับสุขภำพและสำธำรณสุข 

การให้ความส�าคัญของท้องถิ่นเก่ียวกับการเสริมสร้างสุขภาพของชุมชน  

เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึง 

การบริการด้านสุขภาพได้อย่างเสมอภาคไม่มีการค�านึงถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจ

และสงัคม เริม่จากการท่ีกระทรวงสาธารณสขุได้ด�าเนนิการรณรงค์การสร้างสขุภาพ 

ภายใต้กลยุทธ์ “การรวมพลังสร้างสุขภาพ” ส�าหรับท้องถิ่นเองสร้างพื้นที่รวมกัน

ผ่านลานกิจกรรมและการสร้างสนามกีฬาให้กับชุมชน เพ่ือเป็นการส่งเสริม 

ให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยและทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะทางด้านสุขภาพ หันมา 

ให้ความส�าคญักบัการออกก�าลงักาย นอกจากนี ้ยงัช่วยส่งเสรมิให้ประชาชนหนัมาใส่ใจ

กับสุขภาพ สิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีสุขภาพกายและจิตที่แจ่มใส ห่างไกลโรคภัย 

และห่างไกลจากสิง่อบายมขุต่าง ๆ  เพือ่ส่งเสรมิให้เป็นสงัคมสขีาวได้อกีรปูแบบหนึง่ 

ดังนั้น ควรมีการส่งเสริมการเชื่อมโยงกิจกรรม สร้างองค์กรเครือข่าย 

ด้านสุขภาพของชุมชนทั้งพื้นที่ส่วนกลางและท้องถิ่น โดยการส่งเสริมบทบาท 

ของการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน คือ  

การร่วมกิจกรรมที่เอื้ออ�านวยให้ผู้คนในชุมชนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น 

ชมรมผูส้งูอาย ุ กลุ่มทบีูนมัเบอร์วนั ชมรมแอโรบิก กลุม่ประชาคม ชมรมสร้างสขุภาพ 

กลุ่มกีฬา รวมถึงชมรมสร้างสุขภาพ (Health Promotion Club) หมายถึง  

กลุม่บคุคลทีม่คีวามสนใจในกจิกรรมเหมอืน ๆ  กนั ซ่ึงเป็นชมรมหรอืกลุ่มทีม่อียูแ่ล้ว

ในชุมชน หรือมารวมกลุ่มกันใหม่ แล้วสมัครเป็นเครือข่ายชมรมสร้างสุขภาพกับ

สถานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 

ด้านสุขภาพ นอกจากน้ี การส่งเสริมทางด้านสุขภาพและสาธารณสุขจากกิจกรรม

และการสร้างสนามกฬีาให้กบัชุมชน ยงัมคีวามสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ระยะ 20 ปี  

ด้านสขุภาพ ในด้านการ (1) ส่งเสรมิสขุภาพและความป้องกนัโรคเป็นเลศิ (Prevention 

& Promotion Excellence) เช่น พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ ่มวัย  

และ (2) บคุลากรเป็นเลศิ (People Excellence)  ได้แก่ การพฒันาประสทิธภิาพระบบ
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บริหารจัดการก�าลังคนด้านสุขภาพและการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน 

และภาคประชาสังคมด้านสุขภาพ

5.2 อภปิรำยผล

5.2.1 ทัศนคติของเยำวชนไทยต่อกำรเป็นพลเมืองที่ดีของชำติ 

จะเห็นได้ว่า ความเป็นพลเมืองที่ดีของเยาวชนชาวไทย หรือประชาชน  

หรอืพลเมอืงของรฐั โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกั ๆ คอื การเป็นพลเมอืงทีด่ทีัง้ต่อตนเอง

และต่อสาธารณะ/ส่วนร่วม กล่าวได้ว่าการเป็นพลเมอืงทีด่นีัน้จะต้องมีความรบัผดิชอบ

ต่อสังคมและศีลธรรม ต้องมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชน ต้องมีความรู ้ 

ในเรือ่งการเมอืง และจะต้องเป็นคนท่ีมอีาชีพสจุรติขยนัขนัแขง็ ประหยดั รูจั้กพอ ซือ่สตัย์ 

และใช้ปัญญาในการประกอบอาชพีและด�ารงชีวติ โดยการเป็นพลเมอืงทีดี่ในทศันคติ

ต่อตนเอง/ส่วนบคุคล ได้แก่ (1) การมรีะเบยีบวนิยัและความรบัผดิชอบต่อตนเอง  

(2) การมคีวามซือ่สตัย์ ยดึถอืความถกูต้อง และ (3) เคารพสทิธแิละเสรีภาพของผู้อืน่ 

และการเป็นพลเมอืงท่ีดใีนทัศนคตต่ิอผูอ้ืน่/ สงัคม/ ประเทศชาติ ได้แก่ (1) การมี 

ความจงรกัภกัดต่ีอสถาบันชาต ิศาสนา พระมหากษตัริย์ (2) การมจิีตสาธารณะ เห็นประโยชน์

ส่วนรวมเป็นท่ีตัง้  (3) การมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม ค�านึงถึงผลกระทบทีจ่ะเกิดขึน้

จากการกระท�าของตนเอง และ (4) การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงในระบอบประชาธปิไตย

อันมีพระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ ซึง่สอดคล้องกบัพระบรมราโชบายด้านการศกึษา

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร รชักาลที ่ 10  

ได้ทรงพระราชทานไว้เพือ่มุง่พฒันาเยาวชนและผูท้ีเ่กีย่วข้องให้น้อมน�าไปปฏบิตัเิพือ่ให้

เกดิประโยชน์สูงสดุ โดยพระบรมราโชบายดังกล่าว ประกอบด้วยแนวทาง 4 ประการ 

ได้แก่ (1) การมทีศันคตท่ีิถูกต้องต่อบ้านเมอืง (2) การมพีืน้ฐานชวีติทีม่ัน่คง-มคุีณธรรม 

(3) การมีงานท�า-มีอาชีพ และ (4) การเป็นพลเมืองดี รวมถึงสอดคล้องกับงาน 

ของวชัรินทร์ ชาญศิลป์ นิยามพลเมอืงท่ีดไีว้ 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความจงรกัภกัดีต่อชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตรย์ิ (2) ด้านการยดึมัน่ในความถกูต้อง (3) ด้านความรบัผดิชอบ 

ต่อสงัคม (4) ด้านคณุธรรม จรยิธรรม และ (5) ด้านการมส่ีวนร่วม และนรศิ จนัทวรรณ 
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กล่าวถงึการเป็นพลเมอืงในระบอบประชาธปิไตย ประกอบด้วย 3 ประการ ได้แก่  

(1) การเคารพสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (2) ความสามารถ 

ในการปกครองตวัเอง และ (3) การมส่ีวนร่วมทางการเมือง

ทั้งนี้ จากการส�ารวจแบบสอบถาม “ทัศนคติของเยาวชนไทยต่อการเป็น

พลเมืองที่ดีของชาติ” พบว่า เยาวชนเกิดความไม่แน่ใจว่า “ความจงรักภักดีต่อ

สถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรย์ิ” และ “การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” มีความสอดคล้องกับการเป็น

พลเมืองที่ดีหรือไม่ อย่างไร ซึ่งประเด็นดังกล่าว จากงานวิจัยท่ีผ่านมา เช่น  

งานของเทียมจันทร์ พานิชย์ผลิตชัย และจรูญ พานิชย์ผลินชัย (2560) กล่าวถึง 

องค์ประกอบความเป็นพลเมือง ได้แก่ มีความเท่าเทียมกัน ยอมรับความแตกต่าง  

มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น รับผิดชอบต่อสังคม มีอิสระ

และพึ่งตนเอง เข้าใจระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม เป็นต้น รวมถึงกลุ่ม

ประชากรที่อยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความเป็นพลเมืองสูงกว่า 

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพในประเด็น เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นและเข้าใจ

ระบอบประชาธปิไตยและมส่ีวนร่วม และงานของถวลิวด ีบรุกีลุ รัชวดี แสงมหะหมดั 

เออเจนี เมริโอ (2555) กล่าวถึงคุณสมบัติของพลเมืองที่ประชาชนให้ความส�าคัญ 

ได้แก่ การมีความภูมิใจในการเป็นคนไทย การเต็มใจที่จะเสียภาษี การท�างานแบบ

สจุรติ การไปใช้สทิธเิลอืกตัง้ การปฏบัิตติามกฎหมาย และการปฏบิตัติามหลกัศาสนา 

จะเห็นได้ว่าไม่มีการกล่าวถึงความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ มีความเกี่ยวข้องกับ 

การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ 

หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันโดยตรง

5.2.2 แรงผลัก (Driving Force) ที่ส่งผลต่อทัศนคติของเยำวชนไทย 

ในกำรเป็นพลเมืองที่ดีของชำติ 

จะเห็นได้ว่า การแสวงหาแรงผลัก (Diving Forces) ท่ีส่งผลกระทบต่อ  

3 ประเด็นข้างต้น ได้แก่ (1) การเป็นพลเมอืงท่ีด ี(2) การมสี�านกึความจงรกัภกัดต่ีอสถาบนั 
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และ (3) การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

พบว่า แรงผลักหลักที่ส�ำคัญ (Common Driving Forces) คือ “กำรสร้ำง

ชำตินิยม (Nationalism)” จาก พจนานุกรรม Cambridge Dictionary สามารถ

สรปุได้ว่า Nationalism หมายถงึ ความปรารถนาของกลุม่คนท่ีมเีชือ้ชาติ วฒันธรรม 

ภาษา ประวตัศิาสตร์เดยีวกนั เป็นต้น ทีจ่ะสร้างประเทศเอกราชทีม่อีสิระทางการเมอืง 

โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดกับประเทศของตนเป็น และอาจน�าไปสู่การ 

กีดกันหรือท�าให้ชาติอื่นเสียผลประโยชน์ อันเนื่องมาจากความรู้สึกรักและผูกพันธ์

กับประเทศของตนเองอย่างมาก ขณะที่การศึกษาทางสังคมศาสตร์ Nationalism 

หมายถึง ความรู้สึกรักใคร่และความภาคภูมิใจของประชาชนที่มีต่อประเทศของตน 

ในขณะที่ด้านการเมืองการปกครอง Nationalism เป็นความปรารถนาเพื่อเอกราช

ทางการเมืองในประเทศที่ยังถูกปกครองด้วยประเทศอื่น 

ทั้งนี้ การศึกษาเรื่องชาตินิยม (Nationalism) แอนดรูว์ เฮย์วูด (Andrew 

Heywood)  นักรัฐศาสตร์ นักรัฐศาสตร์ ชาวอังกฤษ ได้เสนอแนวคิดชาตินิยม 

แบบเสร ี(Liberal Nationalism) ว่าอ�านาจอธปิไตยเป็นของประชาชนและการเมอืง

เป็นเรือ่งเดยีวกบัชีวติท่ัวไป และชาตคิวรมอีสิระในการปกครอง ซ่ึงระหว่างชาตต่ิาง ๆ 

ควรมีความเท่าเทียมกัน โดยด�าเนินนโยบายทางการทูตด้วยหลักความเท่าเทียม

ระหว่างชาติ โดยนักชาตินิยมแนวเสรีเชื่อว่า ควรก่อให้เกิดสันติภาพและการเคารพ

ซึ่งกันและกัน โดยพลเมืองในชาติมีเสรีภาพทางการเมือง เสมอภาค และมีส่วนร่วม

ทางการเมือง ตามหลักการประชาธิปไตย ซึ่งมีใจความส�าคัญสอดคล้องกับแรงผลัก

ที่ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันถกแถลงในแต่ละประเด็นที่เกี่ยวข้อง

5.2.3 เพือ่ศกึษำแนวทำงกำรเสรมิสร้ำงทศันคติของเยำวชนต่อกำรเป็น

พลเมืองที่ดีของชำติ โดยใช้แรงผลัก (Driving Force) ที่เป็นตัวขับเคลื่อนผ่ำน

กำรท�ำกำรทดลองกิจกรรม (Sandbox) กับกลุ่มเยำวชนตัวอย่ำง

จากการศึกษาแนวทางการเสริมสร้างทัศนคติของเยาวชนต่อการเป็น

พลเมืองที่ดีของชาติ ผ่านการทดลองกิจกรรมดังกล่าว โดยผลการทดลองกิจกรรม 



เอกสารวิจัย (Research Paper) เรื่อง 
“การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ”134

พบว่าเยาวชนให้ความร่วมมอืกบักจิกรรมพฒันาท้องถ่ินดกีว่าจะใช้แนวคดิ/กจิกรรม

เพ่ือให้เกิดความรักสถาบันโดยตรง เพราะอาจเกิดกระแสการต่อต้านและปิดกั้น 

ทางความคิด จากกิจกรรมพบว่าเยาวชนเหล่านี ้เป็นผูท่ี้มคีวามคดิและคดิอย่างเป็นระบบ 

เช่น กิจกรรมวาดภาพแปรเมืองผ่านการปั้นดินน�้ามัน แต่ด้วยบริบทแวดล้อมทั้ง

ทางการเมือง ด้านเทคโนโลยี ท�าให้พฤติกรรมบางอย่างแตกต่างจากค่านิยมดั้งเดิม

ของสังคม เช่น ความกล้าแสดงออก/การเปิดกว้างทางความคิด และยอมรับ

วัฒนธรรมที่ความหลากหลายมากขึ้น รวมถึงความสามารถในการเข้าถึงสื่อสังคม

ออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ ท�าให้เห็นว่ายังพอมีโอกาสในการสร้างความเป็นชาตินิยมของชาติได้ 

โดยเริ่มต้นจากการรัก/ความภาคภูมิใจท้ังต่อตนเอง ท้องถิ่นและสังคมก่อน  

เพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาท้ังต่อตนเอง ท้องถ่ินและประเทศชาติได้ โดยจุดเด่น

ของเยาวชน จากการน�าเสนอแผนพฒันาด้านต่าง ๆ ของเยาวชนจะมกีารน�าเทคโนโลยี

ทีท่นัสมยัมาประยกุต์ใช้ พร้อมทัง้มคีวามคดิมุง่มัน่ในการพัฒนาประเทศให้มคีวามทนัสมยั 

เกดิความเท่าเทยีมในทกุมติ ิ ส่วนจดุอ่อนไหวของเยาวชนทีส่�าคญั คอืปัญหาทางสงัคม/

ครอบครัว หรือสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญต่อทัศนคติของเยาวชน  

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาคนไร้บ้าน ปัญหาคนว่างงาน ปัญหาการเข้าถึงระบบการศึกษา 

และการเข้าถึงสาธารณสุข เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับที่สถาบันพระปกเกล้า (2555) 

ได้กล่าวถึง การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองของประเทศฝรั่งเศสที่ได้มีการ

ประกาศไว้ใน Declaration of the Rights of Man and the Citizen (1789)  

ว่า “อุดมคติของการเป็นพลเมืองมีความเก่ียวข้องกับ เสรีภาพ หลักทรัพย์  

ความปลอดภยั และมหีน้าทีใ่นการต่อต้านการกดข่ี” จึงส่งผลให้กระบวนการจัดการ

ศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองตามระบอบ

ประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องเข้ามามีบทบาท

อย่างไรก็ตาม ขอยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับการศึกษาในต่างประเทศ  

โดยเริ่มจากประเทศแคนาดา หลักการสร ้างพลเมืองที่ส�าคัญคือ ต ้องม ี
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ความเหมาะสมกบับรบิสภาพแวดล้อมและวฒันธรรม รวมถงึการสนบัสนนุโครงการ

เพือ่พฒันาประชาธปิไตยในระดบัประเทศ โดยมุง่สร้างพลเมอืงท่ีกระตอืรือร้น (Active 

Citizenship) เข้าร่วมทางการเมืองและการจัดการชุมชน (Public Participation) 

โดยมีความเชื่อมั่นว่าประชาชนมีศักยภาพในการใช้อ�านาจในการปกครองตนเอง  

มีความรู้ความเข้าใจทางการเมือง การมีส่วนรวมทางการเมืองและมีทัศนคติที่ดี 

ต่อประชาธิปไตย ส�าหรับเยอรมนีที่มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ

ในการเมืองการปกครอง และวิถีประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ โดยมีกฎหมายว่า

ด้วยการศึกษาด้านการเมืองในระดับประเทศ และระดับมลรัฐที่ก�าหนดให้เป็น 

ส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาต่อเนื่องของรัฐ ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่าง 

เท่าเทยีมกนั และประเทศอังกฤษ การสอนความเป็นพลเมอืงให้ความส�าคัญ 3 ประการ 

ได้แก่ (1) ความรับผิดชอบของพลเมืองต่อสังคมและจริยธรรม (Social and Moral 

Responsibility) (2) ความรู้ด้านการเมืองการปกครอง (Political Literacy)  

(3) การมีส่วนร่วมในชุมชน (Community Involvement) ซึ่งหากมองย้อน 

ที่ประเทศไทยจะเห็นได้ว่า แม้ว่าประเทศไทยจะมีความพยายาม ในการก�าหนด

แนวทางการจัดการศกึษาเพือ่สร้างความเป็นพลเมอืง แต่กลบัไม่มกีลไกในการดแูล 

การ จดัการศกึษาเพือ่สร้างความเป็นพลเมอืงตามระบอบประชาธปิไตยในเชงินโยบาย 

ที่สามารถปฏิบัติ หรือมีเจ้าภาพในการบริหารจัดการประเด็นดังกล่าวได้จริง  

แต่กระบวนการหรอืแนวทางการด�าเนนิการค่อนข้างมคีวามสอดคล้องกบัการศึกษา

เพื่อสร้างพลเมืองในต่างประเทศอยู่บ้าง 

นอกจากน้ี นโยบายท่ีถูกก�าหนดขึ้นมักจะเป็นไปในทางที่มีความเข้มงวด

และควบคุมให้ประชาชนเป็นพลเมืองที่เชื่อฟังรัฐบาลเท่านั้น โดยรัฐไม่เคยโน้มน้าว

ให้ประชาชนเกิดความเช่ือว่า การจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองที่ด ี

ตามระบอบประชาธปิไตยเป็นประเดน็หลกัทีส่งัคมควรให้ความส�าคัญ แม้ว่าสถานศกึษา

พยามยามทีจ่ะสอดแทรกการกล่อมเกลาให้นกัเรยีนมคีวามคดิจิตใจ มขีนบธรรมเนยีม

ประเพณทีีเ่กือ้กลูต่อการบรรลถุงึและรักษาวถีิชวิีตทีด่ตีามอดุมคตขิองสงัคมการเมือง
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แบบการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ อย่างไร

ก็ตาม สิ่งที่ต้องพึ่งระวังคือ สังคมไทยในปัจจุบันอยู่ในบริบทของความขัดแย้ง 

ทางความคดิ และการพฒันาของเทคโนโลยกีารสือ่สารส่งผลท�าให้เกดิความหลากหลาย

ทางความคิดที่อาจแตกต่างไปจากอุดมคติหลักของการศึกษาการสร้างพลเมืองที่ดี 

เช่น มุมมองของผู้ท่ีมองว่าตนเองควรเป็นพลเมืองในสังคมที่ไม่มีจารีต ประเพณ ี

ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นต้น ซึ่งความแตกต่างทางความคิด

เหล่านี้ อาจน�าไปสู่ความขัดแข้งและความรุนแรงได้

ดังนั้น โอกาสของการเป็นพลเมืองที่ดีย่อมเริ่มต้นมาจากความภาคภูมิใจ 

ในบ้านเกิดของตนหรือความชาตินิยม ซึ่งหากศึกษาเปรียบเทียบกับกระบวนการ 

การสร้างชาตขิองประเทศผูแ้พ้สงครามอย่าง ญีปุ่น่ และเยอรมน ีหรอืแม้แต่ประเทศ

เวยีดนาม ต่างกใ็ช้กระบวนการน้ีในการสร้างความเข้มแขง็ของชาต ิดงันัน้ “ชาตนิยิม 

(Nationalism)” ภายใต้ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ 

โดยส่ิงทีส่�าคัญ คอื “การยอมรบัความคดิเห็นต่างได้ แต่ต้องไม่ท�าลายประเทศชาต”ิ 

ดังนั้น หากจะสร้างให้เยาวชนมีความรักชาตินั้น ควรเริ่มต้นจากความรัก 

และภาคภูมิใจอย่างง่ายท่ีสุดคือ เร่ิมต้นจากตนเอง ท้องถิน่ และพฒันาต่อยอดไปถงึระดบั

ประเทศ โดยต้องมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมและปรับเปลี่ยนไปตามบริบท 

ของสงัคมและ Generation เพือ่ให้เกดิความร่วมมือและความม่ันคงของประเทศไทย

ในอนาคตได้

5.3 ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

1. รฐับำลควรน�ำเรือ่งอดุมกำรณ์กำรรกัชำต ิหรอืชำตนิยิม (Nationalism) 

เป็นวำระส�ำคญัของชำต ิโดยการเสรมิสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมอืงทีด่ขีองชาต ิคือ 

การให้ความส�าคัญกับประเด็นการสร้างชาตินิยม (Nationalism) โดยการกระตุ้น

หาปัจจัยหรือสิ่งที่เยาวชนรู้สึกภาคภูมิใจ พร้อมทั้งพัฒนาและรักษาสิ่งเหล่านั้นไว้ 

เพื่อเป็นจุดร่วมและแรงกระตุ้นให้เกิดความรักชาติได้ในท่ีสุด ดังนั้น ควรแสวงหา
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ปัจจัยหรือส่ิงที่เยาวชนรู้สึกภาคภูมิใจ ซึ่งเป็นรากฐานของความรัก/ภาคภูมิใจ/

หวงแหนต่อส่ิงท่ีตนเองมี พร้อมท้ังน�าประเด็นต่าง ๆ เหล่านั้น มาร่วมกันส่งเสริม

และอนุรักษ์เพื่อน�าไปสู่ความเป็นชาตินิยม (Nationalism) และความพลเมืองที่ดี

ของชาติในล�าดับต่อไป

2. คณะกรรมกำรจัดท�ำยทุธศำสตร์ชำต ิด้ำนยทุธศำสตร์ชำต ิด้ำนกำรพฒันำ

เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ควรปรับประเด็นยุทธศาสตร์และบรรจุ

ประเดน็เร่ืองเยาวชน Gen Z เป็นหนึง่ในปัจจยัส�าคญัทีค่วรให้การส่งเสรมิเป็นพเิศษ 

เนื่องจาก (1) ปัจจุบันปัญหาช่องว่างระหว่างวัย (Generation Gap) เป็นปัญหาที่

ส�าคัญของสังคม โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยคุณลักษณะพิเศษของ Gen Z 

เป็นผู้ที่เติบโตมาพร้อมกับสิ่งอ�านวยความสะดวก มีความสามารถทางเทคโนโลยี 

พร้อมทั้งสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในอีก 20 ปีข้างหน้าเยาวชนเหล่านี้  

จะเข้าสูว่นัแรงงานเป็นผูบ้รหิาร หรอืนกัปกครองประเทศในอนาคต จงึมคีวามจ�าเป็น

ต้องให้ความส�าคัญต่อแนวคิด ทัศนคติของเยาวชน Gen Z เป็นอย่างมาก  

และ (2) ควรเปิดโอกาสให้เยาวชนและคนรุน่ใหม่ เข้ามามส่ีวนร่วมในเรือ่งของสงัคม

และการเมอืงมากขึน้ โดยจดัให้มคีณะกรรมการในการขบัเคลือ่นในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  

ร่วมกัน หรือเชิญเยาวชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะท�างานของรัฐบาล เพ่ือเปิด

โอกาสรับฟังความคิดเห็นและสร้างตัวตนให้กับเยาวชนอีกวิธีหนึ่ง

 3. รัฐบำลควรปรับโครงสร้ำงในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ (เยำวชน

คนรุ่นใหม่) โดยก�ำหนดหน่วยงำนผู้รับผิดชอบเก่ียวข้องกับเยำวชนโดยตรง 

ปัจจบุนัยงัขาดหน่วยงานหลกัในการรบัผิดชอบและให้ความส�าคญักบัเยาวชนคนรุ่น

ใหม่ผ่านการกล่อมเกลาทางความคิดด้านต่าง ๆ หรือแม้แต่จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม 

หรือกระตุ้นให้เยาวชนมีความรู้สึกรักชาติ รักสถาบัน เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็น

ชาตินิยม (Nationalism) นอกจากนี้ บทบาทของสื่อถือได้ว่าเป็นองค์กรที่มี 

ความส�าคญั มอีทิธพิลต่อกระบวนการคดิของเยาวชนคนรุน่ใหม่ในสงัคมปัจจบุนัเป็น

อย่างมาก ดังนั้น ควรมีหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหลักในการร่วมกันปลูกฝังค่านิยม 
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ความรกัชาต ิรวมถงึชาตนิยิมของประเทศทีเ่ป็นรปูธรรมและเพ่ือกระตุ้นให้เกดิการยอมรับ
แบบสมัครใจ พร้อมทั้งป้องกันการบิดเบือนของข่าวสาร (Fake News) ซึ่งท�าให้
เยาวชนหลงเข้าใจผิดได้ ขณะที่หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐต้องพร้อมที่จะอธิบายถึง 
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกัน   

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
 1. กำรจัดระบบกำรศึกษำของชำต ิควรมกีระบวนกำรเรยีนรูท้ีเ่ป็นระบบ
ทุกช่วงวัย ต้ังแต่ระดับชั้นอนุบำลจนถึงระดับมหำวิทยำลัย ผ่ำนกิจกรรม 
กำรเรยีนรูร้ปูแบบต่ำง ๆ เพือ่หล่อหลอมให้เยาวชนเป็นพลเมอืงท่ีด ีพร้อมท้ังสอดแทรก
แนวคดิ/ลกัษณะของบุคคลต้นแบบ (Role Model) ทีด่ ีพร้อมทัง้ควรมคีวามทนัสมยั
เข้ากับยุคสมัย โดยใช้ผู้ทรงอิทธิพล (Influencer) ของสังคม เพื่อให้เยาวชนเห็น 
เป็นแบบอย่างท่ีดแีละปฏิบัตติาม ซึง่ระบบการศกึษาไทยในปัจจบุนัไม่เอือ้ต่อการสร้าง
ความเป็นพลเมืองทีด่ตีามระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
เนื่องจากการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนให้ความส�าคัญกับ 
การสร้างนกัเรียนท่ีมคีวามรูท่ี้เพยีงพอต่อการสอบเข้ามหาวทิยาลยั และตวัชีว้ดัความส�าเรจ็
ของกระทรวงศกึษาคอืการสอบเท่านัน้ ดงันัน้ ควรมกี�าหนดแนวทางในการจดัการศกึษา 
เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีที่สามารถปฏิบัติจริงได้ เช่น กิจกรรม 
การเรียนรู/้เสรมินอกห้องเรยีน เป็นต้น ซึง่มสีอดคล้องกบัความคาดหวงัของเยาวชน 
กลุม่ตวัอย่างทีต้่องการลดช่ัวโมงเรยีนและเน้นกจิกรรมนอกห้องเรยีน 
 2. มีระบบกำรขัดเกลำและเสริมสร้ำงศักยภำพของเยำวชนจำกสถำบัน
ทำงสังคม โดยเริ่มต้นตั้งแต่สถาบันครอบครัว เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของสถาบัน
อื่น ๆ  ทางสังคมเป็นสถาบันพื้นฐานแรกสุดท่ีมีความส�าคัญ ท�าหน้าที่อบรมขัดเกลา
ให้สมาชิกในครอบครัวเป็นคนดีของสังคมผ่านการอบรมเล้ียงดู นอกจากน้ี  
การมีสภาพแวดล้อมของชุมชน หรือท้องถ่ินที่ดีย่อมเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพ 
ของมนุษย์ พร้อมด้วยการสร้างสุขภาวะที่ดีทั้งกาย ใจ สติปัญญาและสังคม  
และการให้ความส�าคัญกับการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ้ท่ีตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมในศตวรรษที่ 21 
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ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

  1. การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการท�าการทดลองจากกลุ่มตัวอย่างเยาวชน 

ในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่เพยีงจงัหวดัเดยีว ดงันัน้ ควรมที�าการศกึษา โดยน�ารูปแบบ

การทดลองกิจกรรม (Sandbox) ดังกล่าวไปใช้ในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ และภาคอื่น ๆ 

ด้วย เพือ่ได้ผลลพัธ์ทีม่คีณุค่าทางวชิาการในระดับมหภาคมากขึน้ พร้อมทัง้สามารถ

น�าทัศนคติของเยาวชนจากหลายกลุ่มตัวอย่างมาหาจุดร่วมและพัฒนาต่อยอดรวม

กันให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นได้

 2. การวจิยัในครัง้นี ้ได้ท�าการศกึษาเชงิปริมาณและเชงิคณุภาพ เพ่ือให้เกดิ

การเกบ็ข้อมลูได้อย่างครบถ้วนกระบวนการมากทีส่ดุภายใต้ข้อจ�ากดัด้านระยะเวลา

และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนั้น เพื่อให้การเก็บข้อมูลดัง

กล่าวสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน หากมีการศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูลจาก 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนในทุกมิติ เพื่อให้งานวิจัยสามารถอธิบายผลได้กว้างขวาง 

มากขึ้น
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ภำคผนวก
ภำคผนวก ก

 แบบสอบถำมทัศนคติของเยำวชนไทยต่อกำรเป็นพลเมืองที่ดีของชำติ

วัตถุประสงค์: เพือ่ส�ารวจความเหน็เกีย่วกบัการเป็นพลเมอืงทีด่ขีองชาตขิองนักเรียน

มธัยมศกึษาตอนปลายและนสิตินกัศึกษาจากมหาวทิยาลยัทัว่ประเทศ และไปจดัท�า

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเสริมสร้างเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ

ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
1.1 เพศ
   ชาย     หญิง
1.2 อำยุ   ปี
1.3 ก�ำลังศึกษำอยู่ในระดับชั้น
   มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) 
   ระดับ ปวช.

 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์, มหาวทิยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์)

 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา)

 1.4 ท่ำนเคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงกำรเมืองหรือไม่ 
    ไม่เคย

 เคย 
อย่างไร กรุณายกตัวอย่าง        
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ส่วนท่ี 2   ข้อคดิเหน็เกีย่วกบัทศันคตขิองเยำวชนไทยต่อกำรเป็นพลเมอืงทีด่ขีองชำติ

2.1 ทัศนคติต่อตนเอง/ส่วนบุคคล

2.1.1 ท่านมีความเหน็ว่าการเป็นพลเมอืงทีดี่ของท่าน ควรมรีะเบยีบวนิยั

และความรบัผดิชอบต่อตนเอง

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  เห็นด้วย  ไม่แน่ใจ  ไม่เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

เหตุผลเนื่องจาก........................................................................................... 

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

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

2.1.2 ท่านมีความเห็นว่าการเป็นพลเมืองที่ดีของท่าน ควรมี 

ความซื่อสัตย์ ยึดถือความถูกต้อง 

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  เห็นด้วย  ไม่แน่ใจ  ไม่เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

เหตุผลเนื่องจาก........................................................................................... 

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

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

2.1.3 ท่านมคีวามเห็นว่าการเป็นพลเมอืงทีด่ขีองท่าน ควรมกีารเคารพ

สิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  เห็นด้วย  ไม่แน่ใจ  ไม่เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

เหตุผลเนื่องจาก........................................................................................... 

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

.................................................................................................................................
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2.2 ทัศนคติต่อผู้อื่น/ สังคม/ ประเทศชำติ

2.2.1 ท่านมคีวามเห็นว่าการเป็นพลเมอืงทีด่ขีองท่าน ควรมคีวามจงรัก

ภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  เห็นด้วย  ไม่แน่ใจ  ไม่เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

เหตุผลเนื่องจาก........................................................................................... 

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

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

2.2.2 ท่านมีความเห็นว ่าการเป็นพลเมืองท่ีดีของท่าน ควรมี 

จิตสาธารณะ เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  เห็นด้วย  ไม่แน่ใจ  ไม่เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

เหตุผลเนื่องจาก........................................................................................... 

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

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

2.2.3 ท่านมีความเห็นว่าการเป็นพลเมืองที่ดีของท่าน ควรมีความรบั 

ผดิชอบต่อสงัคม ค�านงึถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้จากการกระท�าของท่าน

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  เห็นด้วย  ไม่แน่ใจ  ไม่เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

เหตุผลเนื่องจาก........................................................................................... 

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

.................................................................................................................................
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 2.2.4 ท่านมคีวามเหน็ว่าการเป็นพลเมอืงทีด่ขีองท่าน ควรมส่ีวนร่วม

ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  เห็นด้วย  ไม่แน่ใจ  ไม่เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

เหตุผลเนื่องจาก........................................................................................... 

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

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

2.3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

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

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

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

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

ข้อคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ในการเสริมสร้างของเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต 

ขอบพระคุณอย่างสูง



เอกสารวิจัย (Research Paper) เรื่อง 
“การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ”150

ภำคผนวก ข

ภำพประกอบกำรประชุมสนทนำปัญหำยุทธศำสตร์ ครั้งที่ 3/2564 

เรื่อง “กำรพัฒนำแนวทำงกำรเสริมสร้ำงเยำวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของชำติ 

วันพุธที่ 16 มิ.ย.64 เวลำ 0800-1600 ผ่ำน Zoom

ณ ห้องประชุม 1 ศศย.สปท.

1. เวลา 0800-0845 พล.อ.ต.ภูมิใจ เลขสุนทรากร ผอ.ศศย.สปท. ประธานในการ

ประชุมฯ กล่าวเปิดการประชุมฯ และน.อ.หญิง จุฬารัตน์ เพชรวิเศษ รอง ผอ.กศย.

ศศย.สปท. รักษาราชการแทน ผอ.กศย.ศศย.สปท. น�าเสนอผลการศึกษาเบื้องต้น

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม

2. Module 1: การหาแรงผลัก (Driving Force: DF) พิจารณาหาแรงผลักดันหรือ

ปัจจยัสาเหตุ (Driving) ทีม่ผีลต่อทศันคตขิองเยาวชนไทยให้เป็นพลเมอืงทีดี่ของชาติ 

ผ่านโปรแกรม Mural 
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4. Module 3.1: การวาดภาพเหตกุารณ์ในอนาคต (Future Events) จาก DF ทีม่ ีHI 

จาก Module 2 โดยการแบ่งกลุม่ระดมความคดิเหน็ และ Module 3.2:  World café 

น�าภาพเหตกุารณ์ในอนาคตจากท้ัง 2 กลุม่มาแลกเปลีย่น เพ่ือร่วมพิจารณาภาพเหตกุารณ์

ในอนาคตของการเป็นพลเมอืงท่ีดขีองชาติ

3. Module 2: เลอืก DF ทีม่ผีลกระทบสงู (High Impact) ผ่านโปรแกรม Google form
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5. Module 4: เลอืกภาพเหตกุารณ์อนาคตทีอ่ยูภ่ายใต้เงือ่นไข โดยการพจิารณากจิกรรม

การปรบั/ชีแ้นะ (Shape) ทศันคติของเยาวชนไทยให้เป็นพลเมอืงทีดี่ของชาติ เพือ่น�า

ไปสูก่ารออกแบบกจิกรรมและทดลอง Sand Box                                                        

6. บรรยากาศการประชุมฯ
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ภำคผนวก ค

ภำพประกอบกำรลงพื้นที่ภำคเหนือเพื่อเก็บข้อมูล 

เอกสำรวิจัยเรื่อง “กำรพัฒนำแนวทำงกำรเสริมสร้ำงเยำวชนให้เป็น

พลเมืองที่ดีของชำติ  

ระหว่ำงวันที่ 28 มิ.ย. - 1 ก.ค.64

ณ ห้องประชุม 80 พรรษำร่วมใจ เทศบำลเมืองแม่เหียะ อ�ำเภอเมือง  

จังหวัดเชียงใหม่

การจดักจิกรรมประชมุเชงิปฏบิตักิารกับเยาวชน โดยใช้ชือ่ว่า “ค่ายพฒันา

นักวิจัยเยาวชนท้องถิ่นสู่กลไกการพัฒนาเมืองหลังสถานการณ์ COVID – 19” โดย

ได้รบัการสนบัสนนุและความร่วมมอืจากหน่วยบรหิารและจดัการทนุด้านการพฒันา

ระดับพื้นที่ (บพท.) และเทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่  

28 มิ.ย. - 1 ก.ค.64 ณ ห้องประชุม 80 พรรษาร่วมใจ เทศบาลเมืองแม่เหีย ต�าบล

แม่เหยีะ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ กบัเยาวชนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย

และระดับมหาวิทยาลัย จ�านวนทั้งหมด 30 คน โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

1. กิจกรรมสัมพันธ์
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2. การระดมความคิดเห็นของเยาวชน 
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3. การสร้าง/การพัฒนาเมืองร่วมกัน ผ่านกิจกรรมการสร้างบ้านแปรเมือง 

จากการจตินาการเมอืงในฝันของตนผ่านการป้ันดินน�า้มนั และการออกแบบนโยบาย

ในการบริหารประเทศ 3 ส่วน ดังนี้ 1) แผนพัฒนาสังคมและมนุษย์ 2) แผนพัฒนา

สิ่งแวดล้อม และ 3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
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4. ภาพบรรยากาศการแถลงนโยบายฯ

5. ภาพบรรยากาศการประชุมเพื่อการด�าเนินการจัดกิจกรรมร่วมกัน
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ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
๖๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
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