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บทคัดย่อ
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1)วิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียน

รู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) เสนอ
แนะแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างประสบการณ์ชีวิตและบ่มเพาะความเป็นพลเมืองสร้างสรรค์ ปัญหาสำาคัญ
ของการศกึษาเพือ่สรา้งความพลเมอืง คือ รฐัหลกีเลีย่งทีจ่ะใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการเมอืงในฐานะเครือ่งมอื 
ในการจัดสรรอำานาจและทรัพยากรในระบอบประชาธิปไตย แต่กลับมุ่งเน้นที่จะสร้างพลเมืองดีที่เน้น 
การเชื่อฟังรัฐ และจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ วิชาหน้าที่พลเมืองและวิชาที่เกี่ยวข้องจึงถูกสร้าง
ข้ึนมาเพื่อสร้างพลเมืองที่พึงประสงค์ที่ไม่ได้สัมพันธ์กับวัฒนธรรมประชาธิปไตยอย่างที่ควรจะเป็น 
ข้อเสนอของงานวิจัยนี้มีสองระดับนั่นคือ ระนาบการเมืองของโรงเรียนและนโยบายของรัฐทั้งจาก 
ส่วนกลางและท้องถิ่นท่ีต้องปรับความสัมพันธ์เชิงอำานาจให้ยึดโยงคุณค่าประชาธิปไตยสากลมากขึ้น 
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บทนำา
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ใ น ก ลุ่ ม ส า ร ะ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมซึ่งเป็น 
องค์ประกอบระดับฐานรากของโครงสร้างการ
ศึกษาไทย ที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับนโยบาย
ทางการศึกษาของภาครัฐ ไกลตัวที่สุด คือ การ
ปรับเปลี่ยนแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ต้องดำาเนิน
ไปอย่างสอดรับกับกรอบโครงการศึกษาชาติที่ถูก
กำาหนดไว้อย่างสลับซับซ้อน แต่ปัญหาของกลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่ควร
มีลักษณะท่ีเป็นการบูรณาการศาสตร์ทางสังคม 

กลับมีลักษณะแยกขาดจากสังคม โดยมุ่งเน้นไป
ที่การวัดและประเมินผล และตอบโจทย์เพื่อหวัง
ผลสัมฤทธิ์ในการสอบเข้าระดับที่สูงกว่า มากกว่า
ที่จะสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและการเข้าใจ
สังคมที่ละเอียดอ่อน กระนั้นเองก็พบว่าสถาบัน
การศึกษาจำานวนมาก ประสบปัญหาการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอย่างต่อ
เนื่อง ภายใต้ปัญหาการพัฒนานโยบายการศึกษา 
ไล่เรียงลงมาถึงปัญหาการจัดการเรียนรู้ ส่งผล 
ให้งานวิจัยชิ้นนี้พยายามที่จะตั้ งคำาถามต่อ
โครงสร้างการจัดการศึกษาในเชิงนโยบายของรัฐ
ในกลุม่สาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรมว่า

และระนาบการเมืองของรายวิชา ควรลดจำานวนวิชาที่เนื้อหาซ้ำาซ้อนและเปิดพื้นที่เชื่อมโยงกับสังคมโลก
ที่กว้างขวางมิใช่เป็นเพียงการหมกมุ่นอยู่กับความคับแคบภายในแต่ละวิชา

คำ�สำ�คัญ: สังคมศึกษา พลเมือง ความสัมพันธ์เชิงอำานาจ หลักสูตร โรงเรียน

Abstract
The goal of this study is to examine the teaching and learning challenges in social 

studies, religion, and culture subjects area as well as related activities, at the high school 
level, and to make recommendations for instructional growth in these disciplines. As well as 
related activities to foster creative citizenship and create life experiences. The fact that nations 
avoid teaching politics as a means for transferring power and resources in democracies is a 
major concern with citizenship education. Instead, it emphasizes the development of a decent 
citizen who is loyal to the state and devoted to the nation’s most important institutions. As a 
result, civics and related topics are developed to produce desirable citizens who are not as 
closely linked to democratic culture as they should be. A research proposal can be divided 
into two categories: The political plane of the school, as well as central and local government  
programs, must change power relations to further link democratic universal principles. 
And the political plane of courses and instruction that lower the number of disciplines and 
open up a broad region of interaction with global society, rather than being fixated on the  
narrowness of each subject.

Keywords: Social studies, citizen, power relations, curriculum, school
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โครงสร้างการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระดังกล่าว
เป็นเงื่อนไขให้เกิดปัญหาในการเรียนรู้ในระดับ
ฐานรากหรือไม่ อย่างไร 

จากคำาถามขา้งต้นจะทำาให้เขา้ใจถงึบรบิท
ของความเปลี่ยนแปลงนโยบายการศึกษาระดับ
มหพัภาค ความสอดคลอ้งและอดุมการณร์ะหวา่ง
นโยบายการศึกษา แบบเรียน อันนำามาซึ่งปัญหา
การจดัการเรยีนการสอนในกลุม่สาระสงัคมศกึษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย
และแนวทางการปฏบิติัในระดับสถานศกึษาทีต่อบ
โจทยพ์ืน้ฐานของกลุม่สาระวชิาน้ี ทัง้ยังนำาไปสูก่าร
พัฒนาพลเมืองสร้างสรรค์อีกด้วย 

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. วิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

2. เสนอแนะแนวทางพัฒนาการเรยีนการ
สอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ประสบการณ์ชีวิตและบ่มเพาะความเป็นพลเมือง
สร้างสรรค์

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

โดยใช้กระบวนการวิจัยทางประวัติศาสตร์ทำาการ
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยแบ่งวิธีเก็บข้อมูลเป็น
สองส่วนคือ ส่วนแรก เป็นการรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารและส่วนที่สองเป็นการเก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ดังนี้

1. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและหลัก
ฐาน เชน่ หลกัสตูรการศกึษา แผนการศกึษาแหง่ชาต ิ 
พระราชบัญญัติการศึกษา ประกาศกระทรวง

ศึกษาธิการ ตำารา แบบเรียน หนังสือ งานวิจัยที่
เก่ียวขอ้งกับหลกัสตูรการศกึษา นโยบายการศกึษา
และการจัดการชั้นเรียนในกลุ่มวิชาสังคมศึกษา 
เป็นต้น 

2. ผู้ วิจัยทำาการเก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ครูผู้สอน
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่มี
ประสบการณ์สอนวิชาสังคมศึกษามากกว่า 10 ปี 
จำานวน 3 คน จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดลำาปาง 3 แห่ง ซึ่งผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดเป็น
ผู้ปฏิบัติการในฐานะผู้จัดการเรียนการสอนและผู้
ดำาเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีสัมพันธ์กับการบ่ม
เพาะพลเมือง

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย งานวิจัยนี้เน้นทำาความ

เข้าใจผ่านโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่
เปน็ชว่งหวัเลีย้วหวัตอ่สูก่ารศกึษาระดบัอดุมศกึษา
และเลือกทำาวิจัยในเขตจังหวัดลำาปาง ทำาการ 
คัดเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับจังหวัดและ
อำาเภอและตำาบล เพื่อเปรียบเทียบการเรียนการ
สอนเพื่อชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างและความ
เหลื่อมล้ำาที่เกิดข้ึน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็น
ไปได ้และขอ้จำากดัทีเ่กดิขึน้จากการเรยีนการสอน 
ขอบเขตด้านพื้นที่อยู่ในจังหวัดลำาปาง โดยเลือก
ตัวอย่างกลุ่มโรงเรียน 3 โรงเรียน 

ผลการวิจัย

1. การเมืองเรื่องของรายวิชา: ว่าด้วย
รายวิชาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งผลต่อ
ความเป็นพลเมือง

พัฒนาการของหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนตั้งแต่ปี 2521 พิจารณาถึงรายวิชา
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ท่ีส่งผลต่อการสร้างความเป็นพลเมืองในสังคม
ไทยที่ผ่านมาได้เป็น 2 กลุ่ม คือ วิชาในกลุ่มสาระ
สงัคมศกึษาและกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรทีส่ง่ผลตอ่
ความเป็นพลเมือง ดังนี้

(1) วิชาในกลุ่มสังคมศึกษา

วิชาประวัติศาสตร์  ก่อนปี  2521 
ปรากฏให้เห็นการเรียนการสอนการเรียนวิชา
ประวัติศาสตร์ในระดับมัธยมของไทย ทั้งใน
ลักษณะของการแทรกตามแบบเรียนต่างๆ เช่น 
“อ่านหน้าที่พลเมือง ม. 4” “พระราชพระราช
พงศาวดารและสุภาษิตโลกนิติของกระทรวง
ศึกษาธิการ” อย่างไรก็ตามหลังการปฏิรูปการ
ศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตัง้แตป่ ีพ.ศ.2521-2543 
อันประกอบด้วย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
พ.ศ.2521 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
พ.ศ.2524 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.
2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) และหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2533) พบว่าไม่มีการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาประวัติศาสตร์แยกออกมาโดยเฉพาะ 
หากแต่ถูกผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของวิชา
สงัคมศกึษา(ศริโิชค อภภิชัผอ่งใส, 2562: 53-54) 
หากมองลกึเขา้ไปในรายละเอยีด องค์ความรูใ้นหมู่
ประวัติศาสตร์ของวิชาสังคมศึกษาตามหลักสูตร
ข้างต้น แม้จะมีการแบ่งแยกเนื้อหาประวัติศาสตร์
ชาติไทยออกจากประวัติศาสตร์เพื่อนบ้านและ
ประวตัศิาสตรโ์ลกอยา่งเปน็ระบบ แตก่ระนัน้กถ็กู
สอดแทรกให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ต้องยอมรับใน
อุดมการณ์ “ชาติ ศาสนา กษัตริย์” ควบคู่ไปด้วย 

ความเปลี่ ยนแปลงสำ าคัญของวิ ชา
ประวัติศาสตร์ ก็คือการแยกออกมาเป็นวิชาเดี่ยว
ท่ีมแีบบเรยีนและชัว่โมงสอนอยา่งชัดเจน จากเดิม
ทีเ่ปน็หนว่ยยอ่ยของวชิาสงัคมศกึษาต้ังแต่ปี 2544 
หลกัสตูรดงักลา่วเกดิขึน้ทา่มกลางกระแสชาตินยิม

หลงัวิกฤตเศรษฐกจิทีก่ารโหยหาความเปน็ไทยเกดิ
ขึ้นอย่างกว้างขวาง อนึ่งเมื่อพิจารณาแบบเรียน
และมาตรฐานการเรยีนรูจ้ะเหน็วา่ในหลกัสตูรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 สาระประวัติศาสตร์ แบ่ง
หน่วยการเรียนรู้เป็น 3 หน่วย ได้แก่ มาตรฐาน 
ส 4.1 เน้นสร้างความเข้าใจพื้นฐานเก่ียวแนวคิด
ทางประวัติศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับเวลา ซึ่งน่าจะ
เป็นครั้งแรกในแบบเรียนที่มีการวางวิธีคิดเช่นนี้
อย่างเป็นระบบในหลักสูตร ขณะที่มาตรฐาน ส 
4.2 เน้นที่เนื้อหาของพัฒนาการในประวัติศาสตร์
ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก และมาตรฐาน
สุดท้าย ส 4.3 คือการเน้นให้เข้าใจและภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย อย่างไรก็ตาม เมื่อนำาเอาท้ัง 3 
มาตราฐานมาผสานและเช่ือมโยงกัน การเน้นให้
เข้าใจและภาคภูมิใจในความเป็นไทย กลับเป็น
ส่วนที่มีปัญหาในตัวเอง เนื่องจากในเชิงวิชาการ
ประวัติศาสตร์ ไม่เน้นการตัดสินถูกผิดโดยง่าย  
ดังนั้นตามหลักการแล้วจึงหลีกเลี่ยงอคติจาก 
ความชังและความรัก การเน้นความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทยเป็นธงนำาแต่ต้นนั้น อาจขัดกันกับ 
รากฐานของวิชานี้ โดยเฉพาะเมื่อมองเลยไป
ถึงตัวชี้วัดในระดับช่วงชั้นทั้ง 4 ที่น่าสนใจก็คือ  
มีการกล่าวถึงการสร้างองค์ความรู้ ใหม่ทาง
ประวัติศาสตร์ อคติดังกล่าวจึงบดบังสมรรถนะ
ในการสร้างความรู้ใหม่ไปในตัวและทำาให้ความรู้ 
ความเข้าใจเพื่อนบ้านเบี่ยงเบนไปด้วยขณะที่
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพ.ศ.2551 
สัมพันธ์กับพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในปี 2551 ทำาให้
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการในขณะนั้นกล่าวว่าจะเน้นดำาเนินการ
รื้อฟื้นวิชาประวัติศาสตร์อย่างเร่งด่วนเพื่อให้นำา
มาสู่การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ตาม พระ
ราชเสาวนีย์ (ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์, 2561: 
86-93)
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วชิาศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม หากยอ้น
กลบัไปทีป่ฏวิติัสยาม 2475 ฐานเดิมของวชิานีม้า
จากวชิาหน้าทีพ่ลเมอืงและศลีธรรม มจีดุมุง่หมาย
คือเน้นการศึกษาศีลธรรมของเด็กและเยาวชน  
โดยมีเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนา ปี 2493 มีการสอนวิชาจริยศึกษา เนื้อหา
การสอนศลีธรรมประกอบด้วย พุทธศาสนา ธรรม
จรยิาและคหิปิฏบิตัจินกระท่ังหลกัสตูรมธัยมศกึษา
ตอนต้น พ.ศ.2521 และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พ.ศ.2524 วิชาศีลธรรมถูกผนวกอยู่ในวิชาบังคับ
เลือกและวิชาเลือกเสรีในหมวดวิชาสังคมศึกษา 
แต่สิ่งที่ เปลี่ยนโฉมการสอนวิชาพุทธศาสนา
คือ หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา พ.ศ.2544 ที่
คาดหวังว่าจะส่งผลต่อผู้เรียน โดยมอบหมายให้
มหาวทิยาลัยสงฆ์ทัง้สองฝา่ย นัน่คือ มหาวทิยาลยั
มหามกุฏราชวิทยาลัยและมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัยเป็นผู้จัดทำารูปแบบหลักสูตร แสดง
ถึงบทบาทของพระสงฆ์ที่เข้ามาในด้านวิชาการ
อย่างเต็มตัว หลักสูตรนี้จัดให้ผู้นับถือพุทธ 
เรียนรู ้2 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์พ้ืนฐานหลกัสตูรกเ็พ่ือ
สร้างเอกภาพ ขณะท่ีเน้ือหาไม่ได้เน้นความเป็น
ศูนย์กลางของผู้เรียน เช่น เน้นเรื่องพระรัตนตรัย
ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
เท่ากับเน้นความเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนา 
อาจเรียกไดว้า่การเรยีนพุทธศาสนาไปเพ่ือสบืสาน
ศาสนาไม่ใช่เพื่อตัวผู้เรียน 

วิชาหน้าที่พลเมือง และหลักสูตรภายใต้
รัฐบาล คสช. หลังรัฐประหาร 2557 คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติได้ปฏิบัติการกล่อมเกลาทาง
ความคดิอยา่งเปน็รปูธรรมในโรงเรยีน เกดินโยบาย
การจดัการเรยีนการสอนประวตัศิาสตรแ์ละหนา้ที่
พลเมอืงเพิม่เตมิ โดยเนน้ใหม้กีารปลกูฝงัคุณธรรม 
จริยธรรม การสร้างวินัย การมีจิตสำานึกต่อสังคม 
ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยกับผู้เรียน 
นอกจากนี้ยังได้กำาหนดแนวทางให้สถานศึกษา
ทุกแห่งปฏิบัติตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2557 ทำาให้
สถานศึกษาต้องปรับแผนการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตรสถานศึกษาใหม่ โดยเฉพาะ
รายวิชาหน้าท่ีพลเมืองต้องสร้างออกมาเป็น
รายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรของสถานศึกษาทุก
ระดับชั้นและทุกช่วงชั้น แม้จะมีสาระที่ 2 หน้าที่
พลเมือง วัฒนธรรมและการดำาเนินชีวิตในสังคม
อยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ.2551 อยูแ่ลว้กต็าม จงึสง่ผลโดยตรงกบักลุม่
สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
นั่นคือ เพิ่มจำานวนชั่วโมงเรียนและทำาให้เนื้อหา
รายวิชามีความซ้ำาซ้อน 

ในดา้นการวดัและประเมนิ รวมถงึเกณฑ์
การประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมือง
เพิ่มเติม เห็นได้ชัดเจนว่ารายวิชาหน้าที่พลเมือง
เพิม่เตมิถกูออกแบบใหน้กัเรยีนไดแ้สดงพฤตกิรรม
การปฏบิตัติน กำาหนดหนา้ทีแ่ละปฏบิตัติามหนา้ที ่
อันสะท้อนถึงความหมกมุ่นในการปลูกฝังวินัย
ในบุคคลและพลเมือง เช่น การเข้าแถว เคารพ 
ผู้อาวุโส การแต่งกาย การปฏิบัติตามหน้าที่ต่างๆ 
ภายใต้การออกคำาสั่งและการควบคุมวินัย การ
ปฏิบัติตามของนักเรียนถูกควบคุมโดยการให้
คะแนนในรายวิชาหน้าที่พลเมือง เมื่อเป็นเช่นนี้
จุดมุ่งหมายของการบ่มเพาะพลเมืองในรายวิชา
หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม จึงอยู่ที่การแสดงออกทาง
พฤติกรรมเท่านั้น และถือว่าเป็นการตระหนักรู้ถึง 
ความสำาคัญของสถาบันหลักของชาติ เพียงแค่
การปฏิบัติเช่นนี้ก็ถือว่าบรรลุเป้าประสงค์ ดังนั้น 
การบ่มเพาะพลเมืองในรายวิชาหน้าท่ีพลเมือง 
เพิ่มเติมจึงมิได้ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเข้าใจ 
ความตระหนักรู้ในความเป็นพลเมืองหรือแม้แต่
สร้างความรู้พื้นฐานของความเป็นพลเมืองที่เป็น
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สากล แม้ว่าจะมองที่วิชาหน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม
เน้นการปฏิบัติจริง แต่ก็มิได้เป็นการปฏิบัติที่เกิด
จากความตระหนักรูเ้ปน็เพียงการปฏิบตัติามคำาสัง่

กำาเนิดคา่นยิม 12 ประการ หวัหนา้คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้
กล่าวถึงแนวทางในการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา โดย
ให้พลเมืองไทยเริ่มที่ตัวเองก่อนจากประโยคที่ว่า 
“อยากจะเรียนว่าเราน่าจะกำาหนดค่านิยมหลัก
ของคนไทยขึ้นมาให้ชัดเจนขึ้น ทั้งนี้เพื่อเราจะ
สร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง ฉะนั้นคนต้อง
เข้มแข็งก่อน” (แถลงออกรายการโทรทัศน์ “คืน
ความสุขให้คนในชาติ” เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 
2557 มีใจความสำาคัญถึง ความขัดแย้ง การ
คอรัปชั่น รวมถึงปัญหาศีลธรรมของผู้คนในสังคม
ไทยถือเป็นปัญหาของคนไทยของคนในทุกระดับ
ชั้นซึ่งซึ่งต้องแก้ไขโดยด่วน) ซึ่งเป็นที่มาของ “ค่า
นิยม 12 ประการ” กลายเป็นหลักในการปฏิบัติ
สำาหรับคนไทยที่รัฐบาล คสช.มองว่าเป็นหนึ่งหลัก
การสำาคัญในการแก้ปัญหาสังคมไทย นโยบายค่า
นยิมหลกั 12 ประการสูก่ารปฏิบตัไิดล้งสูโ่รงเรยีน 
เพ่ือเป็นพื้นฐานในการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรมให้เกิดขึ้นกับเยาวชนไทยจึงให้มีการ
ดำาเนินการอย่างเข้มข้น 5 ประการ (สำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2557)  
นั่นคือผนวกกับการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
เนน้ใหป้ฏบิติัในชวีติประจำาวนัโดยระบใุหม้จีดุเนน้
ที่ต่างกันในทุกช่วงช้ันตั้งแต่ ป.1-ม.6 ประยุกต์ 
ค่านิยมดังกล่าวให้สมกับวัยและศักยภาพของ 
ผู้เรยีนเชน่ เดก็เลก็ เด็กโต ใหผู้บ้รหิารสถานศกึษา
ตดิตามกำากบั และสดุทา้ยยังใหส้ำานกังานเขตพ้ืนที่
เป็นผู้ติดตามด้วย รวมถึงการบูรณาการเรื่องค่า
นิยม 12 ประการเข้ากับหลักสูตรรายวิชาต่างๆ 
อย่างไรก็ตามการดำาเนินงานทำาให้เกิดปัญหา
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา

ตลอดระยะเวลา 2 ปีครึ่งหลังรัฐประหาร 2557 
ผลกระทบได้คลี่คลายข้ึนหลังประกาศกระทรวงท่ี
ให้ทางเลือกกับสถานศึกษาในประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการได้กล่าวว่า “เพื่อให้สถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานสามารถบริหารจัดการเวลา
เรียน และนำาหลักสูตรสู่การปฏิบัติในการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความ 
ยืดหยุ่น เหมาะสมกับบริบท” (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2560) ส่งผลให้สถานศึกษาจำานวน
มากได้ยกเลิกรายวิชาหน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม 
แล้วใช้วิธีการบูรณาการกับรายวิชาสังคมพื้นฐาน 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วิชาหน้าที่
พลเมืองเพิ่มเติมฉบับ คสช. จึงได้ถูกละทิ้งพร้อม
กับค่านิยมหลัก 12 ประการของนักเรียนไปด้วย 
อย่างไรก็ถึงแม้ว่ารายวิชาหน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม
จะไมบ่งัคบัใหส้ถานศกึษาตอบรบัอยา่งขนัแขง็ แต่
ก็ได้ให้กำาเนิดรายวิชาใหม่เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
สถานศึกษา คือหลักสูตรต่อต้านทุจริต 

รายวิชาการป้องกันการทุจริตในชุด
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา เป็นนโยบายที่ขับเคลื่อนมาจากคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง
ชาต ิ(ป.ป.ช.) ตอ่มาคณะรฐัมนตรขีองรฐับาล คสช.
มีมติเห็นชอบและให้ดำาเนินการสู่การปฏิบัติตาม
ยทุธศาสตรท์ีว่างไว ้(สำานกังานคณะกรรมการการ
ปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต,ิ 2561) 
โดยเริม่ตัง้แตก่ระบวนการกลอ่มเกลาทางสงัคมใน
ทุกระดับช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยถึงระดับอุดมศึกษา 
เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและปลูก
ฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมี 
จิตสาธารณะ ซึ่งเป็นคุณธรรมจริยธรรมป้องกัน
การทจุรติ ยดึประโยชนส์ว่นรวมมากกวา่ประโยชน์
ส่วนตน 
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ในส่วนของการศึกษาขั้น พ้ืนฐานได้
กำาหนดให้มีรายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการ
ทุจริต”โดยให้สถานศึกษาส่วนใหญ่เริ่มใช้ใน
ภาคเรียนที่ 1/2562 ซึ่งหากเปรียบเทียบวิชา
หน้าท่ีพลเมืองเพิ่มเติมกับรายวิชาการป้องกัน
การทุจริต รายวิชาการป้องกันการทุจริตจะมีวาง
โครงสร้างรายวิชาที่รัดกุมกว่า ถูกออกแบบมา
พรอ้มโครงสรา้งรายวชิาและแผนการจดัการเรยีนรู ้
เอือ้ต่อการสร้างกิจกรรมการเรยีนรูท้ีม่คีวามหลาก
หลายกวา่รายวชิาหน้าทีพ่ลเมอืงเพ่ิมเติมทีเ่น้นการ
ปฏบัิติ มีลำาดบัข้ันตอนทีท่ำาใหค้รสูะดวกตอ่การนำา
มาใช ้อยา่งไรกต็ามลกัษณะเช่นน้ีทำาใหร้ปูแบบการ
จดักิจกรรมการเรยีนกลายเปน็แบบฟอรม์เดียวกนั
ท้ังประเทศเพราะถูกกำาหนดมาจากส่วนกลางทุก
รายละเอียด 

(2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งผลต่อ
ความเป็นพลเมือง

วิ ชาลูก เสือ  ยุ วกาชาด เนตรนารี  
ประวัติศาสตร์ของวิชานี้มีความเปลี่ยนแปลง
อย่างเข้มข้นในทศวรรษ 2500 (ภิญญพันธุ์ พจน
ะลาวัณย์,2558) พร้อมกับโครงสร้างลูกเสือและ
อนกุาชาดระดบัจงัหวดัและเหลา่กาชาดจงัหวดัอกี
ดว้ย การเกดิขึน้ของคา่ยลกูเสอื การให้ความสำาคัญ
กบัการบำาเพญ็ประโยชน์เป็นรากฐานสำาคญั รวมถงึ
ปี 2504 มีความเห็นว่าการส่งเสริมกิจการลูกเสือ
และสร้างค่ายลูกเสือขึ้นทุกภาคการศึกษาจะช่วย
สร้างเสริมจริยศึกษาให้แก่นักเรียนทั้งหลาย(เมือง
ชัย ทาเจริญศักดิ์,2560: 3) ยิ่งแสดงให้เห็นถึง
ความพยายามควบคุมและดัดแปลงใหนั้กเรยีนเปน็
พลเมืองดีที่มีคุณธรรม 

พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2507 ได้
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่ โดยแยกแยะให้มี
ฝ่ายนโยบายในนาม“สภาลูกเสือแห่งชาติ”ให้
นายกรัฐมนตรี เป็น“นายกสภาลูก เสือแห่ ง

ชาติ”ส่วน“อุปนายก” คือ รองนายกรัฐมนตรี 
กรรมการเป็นเ จ้าหน้าที่ ของรัฐที่ เ ก่ียว ข้อง
กับการปกครอง ได้แก่ รัฐมนตรีกระทรวง
ศึกษาธิการ,กระทรวงมหาดไทย,ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ,ปลัดกระทรวงมหาดไทย,อธิบดีกรม
การปกครอง ขณะที่ฝ่ายปฏิบัติงานในนาม“คณะ
กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ”มีรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน(พระ
ราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2507,2538:16-17) 
โดยมีวัตถุประสงค์ “เพื่อฝึกอบรมนิสัยลูกเสือ
ให้เป็นพลเมืองดีตามจารีตประเพณีบ้านเมือง
และอุดมคติ”สำาหรับกิจการกาชาด มีการจัดตั้ง
เหล่ากาชาดทุกจังหวัดในปี 2504 เพื่อขยายงาน
กาชาดลงไปสู่ส่วนภูมิภาคขึ้นอย่างเป็นระบบ ใน
ระดับโรงเรียนได้ยุบรวมหมู่อนุกาชาดและหน่วย
อนุกาชาดให้กลายเป็นหมู่อนุกาชาดโรงเรียนเมื่อ
ป ีป ี2508 เพิม่สายบงัคบับญัชาภายในสว่นตา่งๆ 
ที่ละเอียดมากขึ้น การทำาเช่นนี้ทำาให้สายบังคับ
บัญชาชัดเจนมากขึ้น กิจการกาชาดกับลูกเสือจึง
ถือว่าส่งเสริมกันและมีโครงสร้างที่ยึดโยงกับรัฐ
อยา่งแนน่แฟน้มากขึน้ ขณะทีก่ารบรรจวิุชาลกูเสอื
และอนกุาชาดไว้เปน็วิชาเรยีนกย็ิง่ทำาใหส้ายบงัคบั
บัญชาก็หลีกไม่พ้นที่จะขึ้นตรงกับโรงเรียนและครู 

ใ นปี  2521  ได้ มี ก า ร เปลี่ ย นชื่ อ
จาก“อนุกาชาด”เป็น“ยุวกาชาด”ดำาเนินกิจการ
อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ส่วนกิจการลูก
เสือมีความเปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติลูก
เสอื(ฉบบัที ่3)พ.ศ.2528 (น.19-30) มสีาระสำาคญั
คือ การปรับปรุงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของลูกเสือทั่วโลกและระบุย้ำาให้ชัดเจนข้ึนว่าการ
พัฒนาลูกเสือนั้นเพื่อทำาให้นักเรียนเป็น“พลเมือง
ดี มีความรับผิดชอบในการสร้างสรรค์สังคมให้มี
ความเจริญก้าวหน้า เพื่อความสงบสุขและความ
มั่นคงของประเทศชาติ”พร้อมกับผนวกให้กิจการ
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เนตรนารีเป็นส่วนหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
พร้อมกับให้อำานาจคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติมีอำานาจกำากับดูแลกิจการลูกเสือชาว
บ้านอีกด้วย ดังท่ีเห็นได้จากมาตรา 7 ที่ระบุว่า 
“พัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และ
ศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี”สอดคล้องกับความ
พยายามของรัฐที่จะสร้างพลเมืองดีที่ยึดโยงกับ
อุดมการณ์แบบอนุรักษ์นิยมมากกว่าคุณค่าใน
ระบอบประชาธิปไตย

กิจกรรมเสรมิหลกัสตูรประชาธปิไตย กบั 
ความเป็นพลเมืองว่าด้วยสภานักเรียน 

ปี 2500 สภานักเรียนได้รับการนิยาม 
ไว้ว่า “สภานักเรียนเป็นกิจกรรมที่สำาคัญในการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยและเป็นเสมือนอุปกรณ์ที่
จะช่วยในด้านการปกครองโรงเรียน เพราะการ
จดัสภานักเรยีนมคีวามประสงคท์ีจ่ะเปดิโอกาสให้
นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองโรงเรียน 
เพื่อเป็นการฝึกให้รู้จักรับผิดชอบ เป็นผู้นำาผู้ตาม
ท่ีดี จุดมุ่งหมายที่สำาคัญที่สุดคือ ฝึกให้เด็กรู้จัก
ปกครองแบบประชาธิปไตย เพ่ือเป็นการเตรียม
ตัวเด็กให้เป็นพลเมืองดี”(อรวรรณ พนาพันธ์,
2529: 6) ประเด็นของสภานักเรียนที่เช่ือมกับ
ระบอบประชาธิปไตยนั้นอาจเกี่ยวเนื่องมาจาก
ความพยายามสร้างบรรยากาศประชาธิปไตยมา
ตั้งแต่ปลายทศวรรษ 2490 หลังเหตุการณ์ 14 
ตลุาคม 2516 กระแสความต่ืนตัวในประชาธปิไตย
เกดิข้ึนในสถาบันการศกึษา นกัเรยีนพยายามเรยีก
รอ้งสทิธใินการปกครองตนเองขอมสีว่นรว่มในการ
บริหารโรงเรียน เสนอขอจัดต้ังกลุ่ม ชุมนุมและ
สภานักเรียนขึ้น กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความ
สนใจและส่งเสริมจึงเสนอให้โรงเรียนและสถาน
ศึกษาในสังกัดส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนและจัด
ตั้งสภานักเรียนหรือคณะกรรมการนักเรียนตาม
ความเหมาะสม

กิจกรรมสภานักเรียนที่วางรูปแบบไว้
เป็นเครื่องมือฝึกฝนให้เป็นพลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตยมีลักษณะสองแบบกว้างๆ ด้วยกัน
คือ แบบที่ 1 สภานักเรียนมาจากการเลือกตั้ง 
โดยตรงจากนักเรียน แบบที่ 2 ที่สภานักเรียนถูก
เลือกโดยครูใหญ่และคณาจารย์ อย่างไรก็ตาม
หากวิเคราะห์ลึกลงไปจะเห็นว่า อำานาจของ
สภานักเรียนมิได้ถ่วงดุลหรือตรวจสอบผู้บริหาร
โรงเรียน ทั้งยังเป็นกลไกให้กับโรงเรียนในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนมากกว่าความเป็น
พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย เช่นนี้จึงมิได้
เป็นการตั้งคำาถามกับความชอบธรรมของอำานาจ
ที่อยู่เหนือกว่าของผู้บริหารโรงเรียน แม้ว่าใน
ระหว่างปี 2517-2518 เป็นช่วงที่ประชาธิปไตย
เบง่บานหลงั 14 ตลุาคม 2516 กย็งัมขีอ้จำากดัจงึ
ไม่น่าแปลกใจว่า บทบาทของสภานักเรียนหลัง 6 
ตุลาคม 2519 และหลังจากนั้นจะมีสถานภาพที่
ไมค่อ่ยเอือ้กบัแนวคดิแบบประชาธปิไตยเทา่ใดนกั

นิยามของสภานักเรียนของสำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน ปี 2558 
ได้เน้นบทบาทหน้าที่การเป็นพลเมืองและวิถี
ประชาธิปไตยท่ีประกอบไปด้วยแนวคิดหลัก
ธรรมทางพุทธศาสนา รวมถึงการมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและสอดคล้องกับ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (ธีรภัทร  
กุโลภาส, 2561: 25) ประเด็นคือ ค่านิยมที่ว่า
มาจากคณะรัฐประหาร คสช. ดังนั้นการกล่าวอ้าง
ประชาธิปไตยจึงเป็นสิ่งที่ใครๆ ก็กล่าวอ้างได้โดย
ไม่จำาเป็นต้องพิจารณาเนื้อหาและกระบวนการ 
สภานักเรียนจึงอาจมีชะตากรรมไม่ต่างไปจาก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นั่นคือเป็นสภาที่ไม่ได้
มาจากการเลือกตั้งและไม่ได้มีไว้คานอำานาจหรือ 
ตรวจสอบผู้บริหาร
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2 .  การวิ เ ค ร าะห์ ปัญหาการสอน
สงัคมศกึษา จากกรณศีกึษาในโรงเรยีนมธัยมศกึษา
ในจังหวัดลำาปาง 3 แห่ง

1) โรงเรียน ก. เป็นโรงเรียนเอกชน
ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ การจัดการเรียนการ
เรียนสอนวิชาสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีรายวิชาสังคมศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้
นกัเรยีนสายการเรยีน ศลิป-์สงัคม เช่น วชิาลำาปาง
ศึกษา วิชาการเงิน วิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติ วิชาศาสนาเปรียบเทียบ เป็นต้น 
ภาพรวมของภาระงานสอนวิชาสังคมศึกษาของ
ครูสังคมทั้งโรงเรียนเฉลี่ยอยู่ท่ีประมาณ 17-18 
คาบต่อสัปดาห์ ซึ่งถือว่าไม่ได้เกินภาระและถ้า
เทียบกับโรงเรียนสังกัดรัฐบาลยังถือว่าน้อยกว่า 
ในช่วงปี 2557 และ 2558 ที่นโยบายของรัฐ
เรื่องหลักสูตรวิชาหน้าท่ีพลเมืองเพ่ิมเติมและกา
รบูรณาการค่านิยมหลัก 12 ประการเข้ากับการ
จัดการเรียนการสอน โรงเรียนจึงมีสร้างรายวิชา
หน้าที่พลเมืองตามโครงสร้างที่รัฐกำาหนดตั้งแต่
ชั้น ป.1–ม.6 และการท่ีเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ 
มีจำานวนกลุ่มห้องเรียนประมาณ 81 ห้อง ดัง
นั้น ครูสังคมจึงมีคาบสอนที่เพิ่มขึ้น 81 คาบต่อ
สัปดาห์ กลายเป็นการเพิ่มภาระแก่ครูโดยตรง ต่อ
มาในปี 2560 เมื่อกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
ใหท้างเลอืกโรงเรยีนสามารถบรูณาการวชิาหนา้ที่
พลเมืองเพิ่มเติมเข้ากับสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาฯหรือสาระการเรียนรู้อื่นๆ ทางโรงเรียนได้
ปรับเป็นการบูรณาการเข้ากับวิชาสังคมศึกษาพื้น
ฐานทุกระดบัชัน้ต้ังแต ่ป.1–ป.6 เพราะจากเนือ้หา
สาระการเรียนรู้ท่ีคล้ายคลึงกันจึงง่ายสำาหรับการ
ปฏิบัติทั้งในด้านการออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้ซ่ึงเป็นงานชิ้นสำาหรับการประเมินหรือการ
เข้ามาตรวจของศึกษานิเทศก์ และด้านลดภาระ
การสอนของครูสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายยังคงบูรณาการ
กับวิชาสังคมพื้นฐาน แต่ในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนต้นได้กลับมาใช้หลักสูตร
รายวิชาหน้าที่พลเมืองเพิ่มเติมอีกครั้ง เพราะ
ต้องการบูรณาการหลักสูตรวิชาการป้องกันการ
ทุจริตเข้ากับวิชาหน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม กล่าวคือ
เมื่อกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายใหม่เรื่อง 
หลักสูตรต้านทุจริต รายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกัน
การทจุรติ”ใหส้ถานศกึษารบัแนวทางปฏบิตัไิปปรบั
ใช้ ทางโรงเรียนได้เลือกใช้แนวทางการบูรณาการ
กับกลุ่มวิชาสังคมศึกษา ตั้งแต่ชั้น ป.1-ม.6 จึง
ทำาใหโ้รงเรยีนกลบัมาเปดิสาระหนา้ทีพ่ลเมอืงเพิม่
เติม ยกเว้นระดับมัธยมปลายที่ยังคงบูรณาการ
กับวิชาพื้นฐานทั้งรายวิชาหน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม
และรายวิชาการป้องกันการทุจริต(สัมภาษณ์นาม
สมมติ บ,สัมภาษณ์ นามสมมุติ น)

2) โรงเรียน ข. เป็นโรงเรียนรัฐขนาด
ใหญ่ประจำาอำาเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดลำาปาง เปิด
สอนในระดับมัธยมศึกษา ครูผู้สอนในรายวิชา
สังคมศึกษาได้กล่าวว่าการนำารายวิชาหน้าที่
พลเมืองเพิ่มเติมมาใช้ในสถานศึกษาเป็นการเพิ่ม
ภาระของครูผู้สอนสังคมศึกษาเฉลี่ยแล้วแต่ละคน
ประมาณ 21-22 คาบต่อสัปดาห์เป็นอย่างน้อย
ในช่วงเวลาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา
มีโครงการอบรมครูจำานวนมากเกิดข้ึนโดยเฉพาะ
ครูสังคมศึกษา การเข้าอบรมไม่เพียงแต่ใช้เวลา
เขา้อบรมเทา่นัน้แตย่งัมภีาระงานทีต่อ้งดำาเนนิงาน
ขยายผลหรือลงมือปฏิบัติและจัดทำาเป็นโครงการ
หรือรายงานเพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาประเมิน
หรือตรวจสอบ อย่างไรก็ตามครูเองก็สามารถใช้
ผลงานจากการทำาโครงการต่างๆ เพื่อประเมินขั้น
เงินเดือนหรือวิทยฐานะได้ ในปีการศึกษา 2558-
2560 โรงเรียนดังกล่าวได้จัดการเรียนการสอน
รายวชิาหนา้ทีพ่ลเมอืงเพิม่เตมิตามแนวทางปฏบิตัิ
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ของรฐั แตเ่มือ่มปีระกาศใหใ้ช้ทางเลอืกได้ โรงเรยีน
ได้เลือกเป็นการบูรณาการกับรายวิชาสังคมพ้ืน
ฐานรวมถึงเมื่อมีนโยบายรายวิชาการป้องกันการ
ทุจริตก็ใช้แนวทางปฏิบัติเดียวกันคือการบูรณา
การเข้ากับรายวิชาสาระสังคม เหตุผลคือจำานวน
ครูผู้สอนในรายวิชาสังคมศึกษามีไม่เพียงพอหาก
เพิ่มชั่วโมงสอนรายวิชาหน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม
และรายวิชาการป้องกันการทุจริต(สัมภาษณ์นาม
สมมติ จ.)

3) โรงเรียน ค. เป็นโรงเรียนรัฐ ระดับ
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำาอำาเภอแห่งหน่ึงใน
จังหวดัลำาปาง พบปญัหาการจดัการเรยีนการสอน
ของครูสังคมที่มีภาระงานสอนที่มาก โครงการ
ต่างๆ ของนโยบายกระทรวงศึกษาธิการมักเป็น
หน้าที่ของครูสังคมที่เข้าไปดำาเนินการ โรงเรียน 
ค.มักจะให้ความร่วมมือกับเขตพื้นที่การศึกษา
ในการดำาเนินโครงการต่างๆ เฉพาะโรงการที่
ครูสังคมต้องแบ่งกันรับผิดชอบ อาทิโรงเรียนวิถี
พุทธ โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสุจริต 
โรงเรียนคุณธรรม ซึ่งโครงการเหล่านี้จะอยู่ใน
รูปแบบกิจกรรมที่ต้องลงมือปฏิบัติให้เห็นผล
กับนักเรียน หรืออย่างโครงการอบรมครูที่เกี่ยว
กับสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาต้องมีการแบ่ง
กระจายให้ครูสังคมแต่ละคนได้เป็นตัวแทนใน
การเข้าอบรม ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560 
รายวชิาหนา้ทีพ่ลเมอืงเพิม่เตมิและการบรูณาการ
ค่านิยม 12 ประการ เป็นการดำาเนินงานสนอง
ต่อนโยบายรัฐโดยครูสังคมเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
ภาระงานเพิ่มขึ้นคนละ 2-3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์
รวมถึงเนื้อหาที่ซ้ำาซ้อนกับวิชาหลัก ในปี 2561ได้
มีการปรับรายวิชาหน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม กล่าว
คือในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้ปรับมาเป็น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่วนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายยังคงเป็นรายวิชาหน้าที่พลเมืองเพ่ิม

เติมแต่เนื้อหาสาระของรายวิชาจะไปส่งเสริมกับ
รายวิชาสังคมพื้นฐานเป็นการเตรียมความพร้อม
ทางวิชาการของนักเรียนระดับมัธยมปลายในการ
ที่ต้องสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ในปีการ
ศึกษา 2562 โรงเรียนรับแนวปฏิบัติหลักสูตร
รายวชิาการปอ้งกนัการทจุรติ โดยเลอืกใชแ้นวทาง
กำาหนดให้เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีคาบสอน
และยึดโครงสร้างรายวิชาจากสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา แต่ไม่มีการประเมินผลการเรียน ซึ่ง
ผู้สอนก็เป็นครูประจำาชั้นของนักเรียนแต่ละกลุ่ม
ห้องเรียน เป็นการกระจายภาระงานสอนและ
ทำาให้ภาระงานสอนไม่หนักที่ครูสังคมศึกษา ครู
สงัคมไดแ้สดงความคดิเหน็เก่ียวกับหลกัสตูรหนา้ที่
พลเมืองเพิ่มเติมและรายวิชาเพิ่มเติมการป้องกัน
การทุจริตที่โรงเรียนเลือกใช้วิธีการกำาหนดให้เป็น
รายวิชาเพิ่มเติมแต่ไม่คิดเป็นเกรดว่า การเป็น
รายวิชาที่มีโครงสร้างและมีชั่วโมงสอน มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ ทำาให้ครูมีหลักฐานและร่องรอย
สำาหรับการประเมินและการตรวจสอบการดำาเนิน
งานตามนโยบายรัฐของเขตพื้นที่การศึกษา แต่
อย่างไรก็ตามในรายวิชาก็จะไม่มีการวัดผลเป็น
เกรด เนื่องจากไม่อยากเพิ่มภาระงานกับนักเรียน 
(สัมภาษณ์นามสมมติ อ.)

3. ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างประสบการณ์
ชีวิตและบ่มเพาะความเป็นพลเมืองสร้างสรรค์

ง านวิจั ยนี้ มี ข้ อ เสนอแนะแนวทาง
พัฒนาการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและกิจกรรม
ที่เก่ียวข้องเพื่อสร้างประสบการณ์ชีวิตและบ่ม
เพาะความเป็นพลเมืองสร้างสรรค์ที่มีต่อปัญหา
ในประเด็นต่างๆ 

ประการแรก ข้อเสนอต่อปัญหาการเมือง
ของโรงเรียนและนโยบายของรัฐในการสร้าง
พลเมืองสร้างสรรค์ ส่วนนี้ขอเสนอว่าการบ่ม
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เพาะความเป็นพลเมืองสร้างสรรค์น้ันจะต้อง
ผูกความเป็นพลเมืองกับระบอบประชาธิปไตย 
ด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้
นักเรียนเข้าใจ ดังนี้

 (1) นโยบายรัฐส่วนกลางและท้อง
ถิ่น รวมถึงกฎหมายและระเบียบ ภาครัฐต้อง
ปรับเข็มทิศของการศึกษาเกี่ยวกับพลเมืองให้ยึด
โยงกับคุณค่าประชาธิปไตยแบบสากล เช่นเดียว
กับประเทศในยุโรปที่เป็นต้นแบบอย่างฟินแลนด์ 
เยอรมนี หรือกระทั่งเกาหลีใต้ที่ให้ความสำาคัญ
กบัพลเมอืงผูก้ระตอืรอืรน้มสีว่นรว่มทางการเมอืง
และมทีศันวพิากษต์อ่สงัคมไทยทีไ่ดร้บัการรบัรอง
เสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดเห็น

 (2) ความร่วมมือข้ามโรงเรียน และ
สร้างเครือข่ายระดับชาติควรสร้างเครือข่ายเพ่ือ
สร้างการทำางานร่วมกันในระดับพ้ืนที่และระดับ
ชาติ อย่างสภาโรงเรียนและสมาคมผู้ปกครองใน
รูปแบบใหมท่ีค่วรได้รบัการสนับสนุนให้เปน็องคก์ร
ความร่วมมือเชิงพ้ืนที่เช่นในเขตจังหวัดและการ
เชื่อมต่อกันในระดับประเทศ เพื่อสร้างอำานาจ
ต่อรองกรณีที่มีนโยบายและแนวปฏิบัติทางการ
ศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน และ
ละเมิดสิทธิ เสรีภาพ สวัสดิภาพของนักเรียนที่ไม่
ควรปลอ่ยให้เปน็บทบาทของกระทรวงศกึษาธกิาร
เพียงหน่วยงานเดียว

 บทบาทขององค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับ
โรงเรยีน นกัเรยีน และผูป้กครอง สภานักเรยีนและ
สมาคมผู้ปกครองควรมีบทบาทมากขึ้น เนื่องจาก
จะเป็นตัวแทนที่จะมีบทบาทเป็นปากเป็นเสียง
อันจะเป็นตัวแทน ดังน้ันการเลือกต้ังผู้แทนของ
นักเรียนจากสภานักเรียนจะต้องมีความโปร่งใส 
และไม่ถูกแทรกแซงโดยผู้บริหารโรงเรียนหรือครู 
และใหส้ภานกัเรยีนมพัีนธกจิในการรบัฟังความคิด
เหน็ต่อนักเรยีนดว้ย รวมถงึมอีำานาจในการตอ่รอง

กับผู้บริหารโรงเรียนกรณีท่ีโรงเรียนมีแนวปฏิบัติท่ี
ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
กลไกดังกล่าวของสภาจะช่วยเป็นการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารการบริหารโรงเรียน การตั้งคำาถามต่อผู้
บริหารหากมีการละเมิดสิทธิ์ หรือมีการบริหาร
ที่น่ากังขาว่าจะทุจริต หรือส่งผลต่อสวัสดิการ
นักเรียนและการเรียนการสอน 

 (3) การศกึษาดงูานจากทีป่ระชมุสภา
ระดับต่างๆ นักเรียนควรได้รับการเรียนรู้ผ่านการ
เข้าร่วมชมประชุมสภาท้องถิ่น เช่น สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด,สภาเทศบาล,สภาตำาบลเพื่อ
ทำาใหเ้หน็วา่ ตวัแทนของประชาชนนัน้เขา้ไปทำางาน
อย่างไร กลไกของสภาและการประชุม 

 (4) จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประชาธิปไตย
ร่วมกับท้องถิ่น บริเวณห้องประชุมสภาท้อง
ถิ่นควรได้รับการสนับสนุนให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์
ประชาธิปไตย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เชื่อมกับพื้นที่
ประชาธิปไตยใกล้ตัวที่สุด 

 (5) การจัดประกวดแข่งขันโครงการ
พัฒนาเมือง-ท้องถิ่นสิ่งที่เป็นรูปธรรมอย่างหนึ่ง
ของการสร้างการมีส่วนร่วมกับเมืองถือเป็น 
พื้นฐานสำาคัญของประชาธิปไตย 

 (6) การอำานวยความสะดวกให้
นักเรียนเข้าร่วมการชุมนุมทางการเมืองอย่าง
ปลอดภัย

ประการที่ สอง ข้อ เสนอต่อปัญหา
การเมืองของรายวิชาและการเรียนการสอน 
นอกจากการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงอำานาจ
ผ่านการแก้ไขโครงสร้างดังกล่าวมาแล้ว การ
ปรับปรุงเก่ียวกับการเรียนการสอนก็เป็นประเด็น
ที่ควรพิจารณาอีกด้วย งานวิจัยมีข้อเสนอดังนี้

 (1) การปรับปรุงรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
รายวิชาสอนในห้องเรียนก็ถือว่าต้องได้รับการ
ทบทวนการเรยีนการสอน ดงัทีก่ลา่วถงึปญัหาของ
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รายวิชาในกลุ่มสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์,หน้าที่
พลเมอืง,ศลีธรรมและจรยิธรรม และกจิกรรมเสรมิ
หลักสูตรที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมือง อย่างวิชา
ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี อันเป็นวิชาที่เน้นการ
ท่องจำาและให้ปฏิบัติตามโดยมิได้เปิดพื้นที่ให้แลก
เปลี่ยนความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์ รายวิชา
ท่ีทำาให้เวลาเรียนล้นเกินควรนำาไปสู่การพิจารณา
การตัดลดบางวิชาและการบูรณาการวิชาด้าน
สังคมศึกษา 

 (2) กิจกรรมการเรียนรู้ นอกจากนั้น
การเรยีนรูผ้า่นการบรูณาการอาจเกดิจากการการ
สรา้งกจิกรรมเชน่ การแขง่ขนับอรด์เกมทีม่แีนวคดิ
เกีย่วกบัประชาธปิไตย สำาหรบัโรงเรียนท่ีพร้อมอาจ
จะใชเ้กมออนไลน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการบรหิาร
ทรัพยากรเมือง นอกจากน้ันอาจเพ่ิมกิจกรรมท่ี
เสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยในสังคม เช่น 
สิทธิมนุษยชน สิทธิพลเมือง ความเป็นพลเมือง
โลก และปญัหาของการรฐัประหารในประเทศและ
กรณีศึกษารัฐประหาร 

 (3) ความเป็นพลเมืองกับการตรวจ
สอบการใช้อำานาจของรัฐ ในสังคมประชาธิปไตย 
พลเมือง การให้ความสนใจกับนโยบายสาธารณะ 
การต้ังคำาถามและตรวจสอบกับการใช้อำานาจ
รัฐอย่างไม่เป็นธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นไปจนถึง
ระดับชาติ ควรออกแบบการเรียนรู้ให้เห็นถึงการ
ตรวจสอบถ่วงดุลในเชิงระบบ รู้จักวิเคราะห์จาก
สถานการณก์ารเมอืงรว่มสมยัได้วา่ ภายใตอ้ำานาจ
อธิปไตยของประชาชนนั้น กำาลังเผชิญกับปัญหา
อะไรที่สิทธิเสรีภาพของประชาชนถูกละเมิด หรือ
ความฉ้อฉลทางอำานาจขององค์กรและสถาบัน
ต่างๆ 

สรุปผล
ปัญหาการเรียนการสอนของกลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างพลเมือง คือ รัฐ
หลกีเลีย่งทีจ่ะใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการเมอืงในฐานะ
เครื่องมือในการจัดสรรอำานาจและทรัพยากรใน
ระบอบประชาธิปไตยแต่กลับมุ่งเน้นที่จะสร้าง
พลเมืองดีที่เน้นการเชื่อฟังรัฐ และจงรักภักดีต่อ
สถาบนัหลกัของชาตอิยา่งชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์วชิา
หน้าที่พลเมืองและวิชาที่เกี่ยวข้องจึงถูกสร้างขึ้น
มาเพื่อสร้างพลเมืองที่พึงประสงค์ที่ไม่ได้สัมพันธ์
กบัวฒันธรรมประชาธปิไตยอยา่งทีค่วรจะเปน็วชิา 
ทางสังคมศึกษาถูกแบ่งแยกย่อยเป็นวิชาจำานวน
มากและไม่ได้สร้างการเชื่อมโยงระหว่างกันให้
นักเรียนเข้าใจภาพใหญ่ของการเรียนการสอน

อภิปรายผล
แมว้า่สำานกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา

จะมีข้อเสนอเก่ียวกับวิชาพลเมืองจากตัวเปรียบ
เทยีบของประเทศตา่งๆ อยา่งนา่สนใจ(สำานกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา,2559)แต่ก็พบว่ามักจะ
เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่ไม่ได้ให้ความสำาคัญกับ
พลเมืองที่สัมพันธ์กับกระบวนการประชาธิปไตย
มากนกัทัง้ยงัพบวา่เนน้การเพิม่รายวชิาเขา้ไป ตาม
ที่นักวิจัยประเมินว่าวิชาจากประเทศต่างๆ น่าจะ
เป็นประโยชน์และเสริมสร้างสมรรถนะความเป็น
พลเมืองให้นักเรียนไทยได้ ในขณะที่งานวิจัยยังชี้
ให้เห็นปัญหาว่า ที่โรงเรียนไม่ให้ความสำาคัญกับ
วิชาพลเมืองก็เพราะว่า วิชาดังกล่าวไม่เก่ียวข้อง
กับการสอบวัดผลเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย 

การให้ความสำาคัญกับการเป็นพลเมือง 
มิได้จำากัดอยู่แค่กรอบของวิชาหรือตัวเนื้อหาเพียง
อย่างเดียว แต่มันเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เชิง
อำานาจในหอ้งเรยีนและในโรงเรยีนทีย่งัเตม็ไปดว้ย
การรวมศูนย์อำานาจและอำานาจนิยมที่ปราศจาก
การตรวจสอบได้ ปัญหาระดับนโยบายท่ีรัฐพึง
เอาใจใส่และให้ความสนใจ การสร้างความเป็น
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พลเมืองท่ีเปน็อยูจ่งึเปน็ภาพสะทอ้นความออ่นแอ
ของระบอบประชาธิปไตยของไทยไปด้วย

ข้อเสนอแนะ
แนวทาง พัฒนาการ เ รียนการสอน

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
สร้างประสบการณ์ชีวิตและบ่มเพาะความเป็น
พลเมืองสร้างสรรค์ เริ่มจากภาครัฐต้องปรับ
ทิศทางการศึกษาเกี่ยวกับพลเมืองให้ยึดโยงกับ
คุณค่าประชาธิปไตยแบบสากลที่ให้ความสำาคัญ
กับพลเมืองผู้กระตือรือร้นมีส่วนร่วมทางการ

เมืองและมีทัศนวิพากษ์ต่อสังคมไทยภายใต้การ
รับรองเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดเห็น 
กระบวนการประชาธิปไตยในโรงเรียนและสังคม 
นอกจากนัน้รฐับาลสว่นกลางและสว่นทอ้งถิน่ รวม
ถึงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องเอื้อ
อำานวยในเชิงนโยบาย ออกกฎหมายและระเบียบ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาโรงเรยีนทีจ่ะตอ้งจดัทำาระเบยีบ
เช่นเดียวกับ สภาโรงเรียนควรมีอำานาจที่ได้รับ
การวางโครงสร้างมาจากส่วนกลาง รัฐบาล เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นพลเมือง
สร้างสรรค์
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