
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

คำนำ 
  

แนวทางการดำเนินกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen)เป็นกิจกรรมท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมมือกับสถาบันพระปกเกล้าดำเนินการจัดอบรมให้แก่ผู้บริหารและครู
เพื่อให้เป็นแกนนำในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต”(โครงการโรงเรียนสุจริต) ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษา สำรวจ สภาพปัญหาในโรงเรียนและชุมชน 
สำรวจนโยบายสาธารณะอันเป็นสาเหตุของปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในชุมชน มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อหา
แนวทางและวิธีการแก้ปัญหา โดยผ่านขั้นตอนกระบวนการวิจัยอย่างมีเหตุผลมีหลักการเชื่อถือได้ ส่งผลให้
น ักเร ียนมีความร ู ้ความเข้าใจในความเป็นพลเมืองและเก ิดจิต สำนึกในระบอบประชาธ ิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข บนพื้นฐานของคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริตคือ ทักษะกระบวนการ
คิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะโดยให้นักเรียนปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การ
เป็นผู้ท่ีมีความรับผิดชอบในการทำงานและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

โรงเรียนพนมศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารแนวทางการดำเนินกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง 
(Project Citizen) เล่มนี้ คงจะเป็นประโยชน์แก่ครูโรงเรียนสุจริตและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการนำไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง(Project Citizen) 
เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ และเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติต่อไป 

 
 

โรงเรียนพนมศึกษา  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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บทที่ 1 
บทนำ 
 

1. ความเป็นมาของการดำเนินกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) 
แนวทางการดำเน ินกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) เป็นกิจกรรมที ่สำน ักงา

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมมือกับสถาบันพระปกเกล้าดำเนินการจัดอบรมให้แก่ผู้บริหารและ ครู
เพื่อให้เป็นแกนนำในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน การ
ทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษา สำรวจ สภาพปัญหาในโรงเรียน สำรวจ
นโยบายสาธารณะอันเป็นสาเหตุของปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อหา
แนวทางและวิธีการแก้ปัญหา โดยผ่านขั้นตอนกระบวนการวิจัยอย่างมีเหตุผลมีหลักการ เชื่อถือได้ ส่งผลให้
น ักเร ียนมีความรู ้ความเข้าใจในความเป็นพลเมืองและเก ิดจิตสำนึกในระบอบ ประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข บนพื้นฐานของคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต คือ ทักษะกระบวนการ
คิด มีวินัย ชื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ โดยให้นักเรียนปฏิบัติ อย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่
การเป็นผู้ท่ีมีความรับผิดชอบในการทำงานและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข การจัดกิจกรรมเพื่อ
สร้างสำนึกพลเมือง (Project Ctizen) เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ บูรณาการท่ีออกแบบให้นักเรียนใน
โรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสาธารณะ โดยมุ่งเน้น 

1. การฝึกทักษะการคิดแบบวิพากษ์วิจารณ์ (Critical Thinking) 
2. การฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมโดยการฝึกคิดนโยบายที่ใช้ในการแก้ไข ปัญหา

สาธารณะ 
3. การให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทการกิจหน้าที่ขั ้นตอนและกระบวนการดำเนินงานของ หน่วยงาน

ภาครัฐต้ังแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่นและจังหวัดโดยเฉพาะท่ีมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน 
4. การให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการตรวจสอบ ติดตาม และมีส่วนร่วมในการแก้ไข ปรับปรุงหรือ                  

พัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามวิถีประชาธิปไตย 
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะเรียนรู้ประชาธิปไตยโดยใช้ปัญหาเป็นฐานผ่านโครงการสร้างสำนึก

พลเมือง 
2.2 เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
2.3 เพื่อเน้นให้นักเรียนรู้จักการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม 
2.4 เพื่อนักเรียนได้ตระหนักในความรับผิดชอบ เกิด คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ๕ ประการ คือ 

ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ช่ือสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ 
2.5 เพื่อให้นักเรียนรู้จักบทบาทของตนเอง ตระหนักในความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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3. ขอบเขตของการดำเนินงาน 
3.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  จำนวน 8 คน 
3.2 ระยะเวลา มิถุนายน - กรกฏาคม 2565 
3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

4. เป้าหมาย 
4.1 เชิงปริมาณ 

นักเรียนท่ีโรงเรียนพนมศึกษา 
4.2 เชิงคุณภาพ 
      4.2.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะเรียนรู้ประชาธิปไตยโดยใช้ปัญหาเป็นฐานผ่านโครงการสร้าง

สำนึกพลเมือง 
                 4.2.2 นักเรียนร้อยละ90 สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

       4.2.3 นักเรียนร้อยละ 90 รู้จักการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม 
       4.2.4 นักเรียนร้อยละ 90 ได้ตระหนักในความรับผิดชอบ เกิด คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 

5 ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ 
       4.2.5 นักเรียนร้อยละ 90 รู้จักบทบาทของตนเอง ตระหนักในความรับผิดชอบต่อการเรยีนรู้

ด้วยตนเอง 
 
5. งบประมาณ 
 

งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 1,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 
- จ่ายเป็นคำวัสดุดำเนินกิจกรรม 1,000 บาท 

6. การประเมินผล 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

1.ร้อยละของนักเรียนมีทักษะเรียนรู้ประซาธิปไตยโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานผ่านโครงการสร้างสำนึกพลเมืองสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง รู้จัก
การลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม ตระหนักในความ
รับผิดชอบ เกิด คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ๕ ประการ คือ ทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ
รู้จักบทบาทของตนเอง ตระหนักในความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
2.ระดับคุณภาพของสถานท่ีโรงเรียนสะอาด ปราศจากขยะ 
3.ร้อยละของการส่งเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับบุคคลในโรงเรียนและ
นักเรียนพนมศึกษาทุกคน 

สังเกต 
ประเมินโครงการ 

แบบสังเกต 
แบบประเมินโครงการ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะเรียนรู้ประชาธิปไตยโดยใช้ปัญหาเป็นฐานผ่านโครงการสร้างสำนึก

พลเมืองสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง รู้จักการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม ตระหนักในความ
รับผิดชอบ เกิดคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ๕ ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินั ย ชื่อสัตย์สุจริต    
อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ รู้จักบทบาทของตนเอง ตระหนักในความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

7.2 สถานท่ีโรงเรียนและชุมชนสะอาด ปราศจากขยะ 
7.3 ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับบุคคลในโรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนพนมศึกษาทุกคน 
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บทที่ 2 
เอกสารและกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 

 

ในการดำเนินกิจกรรมสร้างสํานึกพลเมืองครั้งนี้ ผู้จัดทําได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง และได้นําเสนอ
ตามหัวข้อต่อไปนี้ 
1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อต่างๆ  
ขั้นที่ 1 การระบุปัญหา 

การระบุปัญหา เป็นขั้นที่มุ่งให้นักเรียนและชุมชนเสนอปัญหาโดยร่วมกันระบุปัญหา เช่น ปัญหาใน
ชุมชนหรือ ในโรงเรียน โดยอาจใช้การแบ่งกลุ่มย่อย 3-5 คน เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่าง
ท่ัวถึง โดยอาจให้แต่ ละคน เสนอปัญหามาคนละ 3 ปัญหา จากนั้นพูดคุยกันภายในกลุ่มเพื่อนําไปสู่ ขั้นตอนท่ี 
2 การระบุปัญหา นับเป็นขั้นตอนแรกของการดำเนินกระบวนการสร้างสํานึกพลเมือง โดยมุ่งกระตุ้นให้ 
นักเรียน เสนอปัญหาที่ตนรับรู ้สนใจและต้องการแก้ไข โดยร่วมกันระบุ ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือใน
โรงเรียนของ ตน ขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นจุดเริ่มต้น สำคัญท่ีจะทำให้ผู้เข้าร่วมทุกคนมีส่วน
ร่วมในการระบุ ประเด็น ปัญหาท่ีมีความสำคัญ เป็นปัญหาท่ีชุมชน/สังคมให้ความสนใจ เพราะการสร้างการมี
ส่วนร่วมในขั้นตอนนี้จะ ส่งผลต่อการให้ความร่วมมือดำเนินกระบวนการต่อไป ดังนั้นคุณครูควร เปิดโอกาสให้
นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ และทั่วถึง ซึ่งจะสามารถสร้างให้นักเรียนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ (sense of 
belonging) และส่งผลต่อการให้ความ สนใจและ ความร่วมมือต่อไป วิธีการหรือเทคนิคที่สามารถนำมาใช้ใน
การเปิดโอกาส ให้ทุกคนระบุปัญหาได้อย่าง ท่ัวถึง อาจใช้การแบ่งกลุ่มนักเรียน เป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละประมาณ 
5-10 คน ขึ้นอยู่กับความ เหมาะสม เพื่อเปิดโอกาส ให้ทุกคนได้มีโอกาสแสดง ความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง 
โดยให้แต่ละกลุ่มเสนอปัญหา ท่ีตนสนใจก่อน จากนั้น แลกเปล่ียนกับเพื่อนในกลุ่มพร้อมท้ัง ให้เหตุผลประกอบ
ว่าเพราะเหตุใดปัญหานั้นจึงมีความสำคัญ จากนั้นจึงร่วมกัน ระดมความเห็นกับเพื่อนในกลุ่มวิเคราะห์ และ
ประเมินว่าปัญหาใดมีความสำคัญที่สุด โดยพิจารณาจาก ผลกระทบ ความรุนแรง ความยาวนาน เพื่อให้ได้
ปัญหาท่ีมี ความเป็นสาธารณะอย่างแท้จริง 

โดยก่อนเริ่มต้นระบุปัญหาคุณครูหรือผู้นํากระบวนการควรให้ แนวทางในการระบุปัญหาแก่นักเรียน
หรือผู้ เข้าอบรมด้วย เพื่อเป็นแนวทาง ในการระบุปัญหานั้น เช่น 1), ปัญหานั้นมีความสำคัญส่งผลกระทบ
รุนแรง และมี ผู ้เกี ่ยวข้องจำนวนมากหรือไม่ 2) ปัญหานั้นมีข้อมูลเพียงพอในการ ศึกษาเพื่อกำหนดแนว
ทางแก้ไขหรือไม่ 3) ปัญหา นั้นมีหน่วยงานภาครัฐที่ รับผิดชอบหรือไม่ เพื่อให้สามารถผลักดันข้อเสนอสู่
นโยบายสาธารณะต่อไปได้ และ 4) ปัญหานั้นมีความเป็นไปได้ที่จะแก้ไขไหม ทั้งนี้การสร้างบรรยากาศ ให้มี
การแลกเปลี่ยนอย่างเสรีและตั้งอยู่บน กติการ่วมมีความสำคัญที่สุด อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้ข้อมูลปัญหา
ครอบคลุมยิ่งขึ้นและเป็นปัญหา ที่มีความสำคัญกับ คนในชุมชนอย่างแท้จริง นักเรียนและชุมชนสามารถ ใช้
แบบฟอร์มในการระบุปัญหาเป็นเครื่องมือประกอบการศึกษา ค้นคว้าได้ 
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ขั้นที่ 2 การเลือกปัญหา 
เป็นขั้นของการคัดเลือกปัญหาท่ีมีความสำคัญท่ีสุดให้เหลือเพียง 1 ปัญหา ในขั้นนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้

ถึง กระบวนการฉันทมติ (Consensus) ซึ่งจะไม่ใช้การยกมือโหวต แต่จะใช้การพูดคุยกันแลกเปล่ียนความคิด
เห็น ในการ คัดเลือกเมื่อนักเรียนหรือชุมชนระบุปัญหาสาธารณะร่วมกับ กลุ่มเพื่อนได้แล้ว ขั้นต่อไปเป็นการ
คัดเลือกปัญหาที่กลุ่ม หรือ ชั้นเรียนเห็นว่ามีความสำคัญที่สุดเพียง 1 ปัญหา เพื่อกลุ่มจะ ได้ร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาต่อไป ขั้นตอนใน การคัดเลือกปัญหามีความสำคัญอย่างมาก เพราะในการแก้ไขปัญหานั้น เรา
ไม่สามารถแก้ไขหลายปัญหา พร้อมกันได้ เพราะการแก้ไขปัญหาแต่ละครั้งจำเป็นต้องระดม สรรพกําลังต่างๆ
มาใช้ในการแก้ไข ด้วยเหตุนี้จึงจําเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเลือกปัญหาที่มีความสำคัญมากที่สุดในขณะนั้นมา 
แก้ไขก่อน โดยมิได้หมายความว่าปัญหาเป็นปัญหาท่ีไม่ สำคัญ หรือท่ีไม่ได้เลือกในคราวนี้จะละท้ิงไป เพียงแต่
พักไว้ก่อน เท่านั้น เพราะยังเป็นปัญหาท่ีรอได้ กระบวนการ เพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหาท่ีช้ันเรียนหรือชุมชน เห็นว่า
มีความสำคัญท่ีสุด โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง คุณครูหรือผู้ดำเนินการจะต้อง เปิดโอกาส
ให้นักเรียนหรือชุมชนได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับ ปัญหาต่างๆ ได้อย่าง เต็มที่ โดยนักเรียนหรือชุมชน
สามารถ แสดงความเห็นต่อปัญหาต่างๆ ถึงเหตุผลและความสำคัญท่ี ต้องเลือกปัญหา นั้นเพื่อให้เพื่อนนักเรียน
คล้อยตามเห็นความสำคัญและพร้อมใจกันที่จะแก้ไขปัญหานั้น ด้วยเหตุนี้คุณครู หรือ ผู้ดำเนินการจะต้องทำ
หน้าที่เป็นกลางและสร้าง บรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และต้องไม่ครอบงำ ความคิดของนักเรียน
หรือชุมชนข้อสังเกตในขั้นตอนนี้คือ บางแห่งอาจพบกับการถกเถียงหาข้อยุติ ไม่ได้ ขณะที่บาง แห่งนักเรียน
อาจไม่ค่อยแสดงความเห็น เมื่อเป็นเช่นนี้ วิธีการหนึ่งท่ีคุณครูสามารถนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ก็คือ การ
ต้ัง “กติกา” ร่วมกันระหว่างนักเรียนหรือชุมชนต้ังแต่แรก เช่น การสลับกันพูด สลับการฟัง การแสดงความเห็น 
บนพื้นฐานของเหตุผลไม่ใช่อารมณ์ ความรู้สึก และเมื่อเกิดการถกเถียงทะเลาะเบาะแว้ง กัน ให้คุณครู 
ผู้ดำเนินการ กลับมาทบทวนที่กติกาอีกครั้ง แต่หากพบว่านักเรียนหรือชุมชน ไม่แสดงความเห็นเท่าที่ควร 
คุณครูจะต้องพยายาม กระตุ้นและสร้าง บรรยากาศเชิญชวนและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการพูดคุย
แลกเปลี่ยน เป็นต้น สิ ่งสำคัญอีก ประการก่อนดำเนินการ “เลือก” ปัญหาก็คือ การทำความเข้าใจเรื ่อง
นโยบายสาธารณะ (Public Policy) และ กระบวนการ หาฉันทมติ (Consensus) ให้เข้าใจตรงกัน เนื่องจาก 
การเลือกปัญหาท่ี สำคัญท่ีสุดจำเป็นต้องเลือก ปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อสาธารณะและคนจำนวน มาก โดยเกิด
จากกระบวนการพูดคุยแสดงความคิดเห็นอย่างกว้าง ขว้างเพื่อให้ได้ข้อตกลงที่คนส่วนมากยอมรับได้ ดังนั้น 
การทำความเข้าใจพื้นฐาน 2 เรื่องนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะทำให้ได้ปัญหาที่ทุกฝ่ายเห็น
ตรงกันว่ามีความสำคัญ รุนแรง และควรได้รับการแก้ไขเป็นอันดับแรกๆ อย่างแท้จริงแล้ว ยังทำให้เกิดความพึง
พอใจต่อทุกฝ่าย ส่งผลให้เกิดความร่วมมือจากทุกฝ่าย กระบวนการ “ฉันทม ติ” มีความแตกต่างจากคําว่าเอก
ฉันท์ เพราะ “เอกฉันท์” หมายถึงการที่ทุกคนมีความเห็นพ้องต้องกันในเรื่องหนึ่งๆ โดย ไม่มีข้อโต้แย้ง ส่วน 
“ฉันทมติ” ไม่จําเป็นที่ทุกฝ่ายทุกคนจะต้องเห็นตรงกัน หมดเป็นเสียงส่วนใหญ่แต่ไม่ได้เกิด จากการยกมือ
โหวตกัน แต่เกิดจาก การพูดคุยฟังกัน อาจมีความเห็นต่างได้ แต่เป็นการเห็นต่างท่ีต้ังอยู่บน ความ เข้าใจ และ
ยอมรับกันได้ 

ดังนั้น การแสวงหาฉันทมติให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงจึงต้องเปิดโอกาสให้ ทุกฝ่ายได้พูดคุยกันอย่างท่ัวถึง
บน พื้นฐานของการทำความเข้าใจซึ่งกันและ กันบนเหตุผลและข้อมูล ดังนั้น การพูดคุยกันในกระบวนการฉัน
ทมตินี้จึง มิใช่การ “โต้วาที” เพราะการโต้วาท่ีเน้นการโต้เถียง เน้นวาทะ อารมณ์ ความรู้สึก มากกว่าเรื่องของ
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เหตุผลข้อมูล ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้เกิดฉันทมติจึงต้องใช้กระบวนการ “สานเสวนา” ที่เน้นการพูดคุยกันอย่าง
สุนทรีย์ ต้ังอยู่บนเหตุผล และการยอมรับซึ่งกันและกัน ไม่เน้นมองท่ีความ “แตกต่าง” แต่มุ่งแสวงหาจุดร่วมท่ี
ทุกฝ่ายมี “ร่วม” กัน ท่ีสำคัญ ไม่ได้มีเป้าหมายมุ่งเอาชนะ แต่เน้นการ “ฟัง” กันอย่างต้ังใจ รับฟัง ข้อมูลด้วย
ใจเปิดกว้างและตัดสินใจเลือกบน ฐานข้อมูลด้วยใจเป็นกลาง การสํารวจความคิดเห็นของกลุ่มว่ามีทิศทาง
แนวทางไปทางไหนเป็น ส่วนใหญ่อาจใช้ สติก เกอร์ 3 สี หรือ บางท่านอาจใช้เพียงสีเดียวแต่หลาย ดวงโดยแต่
ละคนสามารถติดสติกเกอร์ได้ไม่จํากัดจำนวนในข้อที่ ต้องการ โดยระบุความหมายให้กับสติกเกอร์เช่น สีแดง 
หมายถึง ปัญหาท่ีไม่สำคัญ หรือเป็นปัญหาท่ีแก้ยากยังไม่ สามารถแก้ไขได้ในเวลานี้ สีเหลือง หมายถึง ปัญหา
สำคัญรองลงมา สีเขียว หมายถึง ปัญหาท่ีมีสำคัญมากท่ีสุดและ มี ความเป็นไปได้ในการแก้ไข เป็นต้น สำหรับ
การติดสติกเกอร์ อาจใช้การ หันหลังติดได้เพื่อป้องกันการช้ีนําผู้อื่น ส่ิง สำคัญคือ เมื่อติดสติกเกอร์แล้ว คุณครู
หรือผู้นํากระบวนการต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนหรือชุมชนได้แสดง ความ คิดเห็นต่อปัญหาต่างๆ อย่างทั่วถึง
อีกครั้ง ผลท่ีได้จากการติดสติกเกอร์ ไม่ใช่ผลลัพธ์สุดท้ายท่ีจะตัดสินใจ แต่เป็นเพียงการดึงให้คนท่ีไม่ได้พูดเข้า
มา มีส่วนร่วมและการตัดสินใจต้องเกิดจากการพูดคุยกันกระทั่งทุกฝ่ายยอมรับได้ โดยสรุป “ฉันทมติ” คือ 
ข้อสรุปหรือผลของการตัดสินใจของกลุ่มที่ ผ่านการพูดคุย ปรึกษาหารือด้วยเหตุผล กระทั่ง คนส่วนใหญ่
ยอมรับเหตุผล นั้นๆ และคนส่วนน้อยก็พึงพอใจ (consensus) ร่วมกัน 

 
ขั้นที่ 3 การลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล 

เมื ่อผู ้เรียนคัดเลือกปัญหาที่สำคัญที่สุดได้แล้ว 1 ปัญหา ขั้นต่อไป คือการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้อง โดย ทบทวนว่าปัญหานั้นมีแหล่งข้อมูลใด ที่สามารถศึกษาค้นคว้า เพิ่มเติมโดยนักเรียนและชุมชน
อาจแบ่งกลุ่มในการ ลง พื้นที่ และนําแบบฟอร์มที่มีอยู่ในคู่มือมาปรับใช้ในการลงพื้นที่ เมื่อเลือกปัญหาได้ 1 
ปัญหาแล้วส่ิงที่สำคัญลำดับต่อไป ก็คือ การเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาเป็นกำหนดแนวทาง แก้ไขปัญหา
ต่อไป ข้อมูลมีความสำคัญอย่างมากที่จะทำให้ปัญหาที่เลือก มานั้นได้รับการแก้ไขหรือไม่ เพราะหากไม่มี 
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง กับปัญหาเลย ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุของปัญหา ผลกระทบ ผู้เกี่ยวข้อง ท้ายท่ีสุดจะไม่สามารถ
หาแนว ทางแก้ไขปัญหาได้ อย่างเหมาะสม และเมื่อนําไปเสนออาจไม่ได้รับความสนใจ จากผู้มีอ ำนาจที่จะ
ผลักดันเป็น นโยบายสาธารณะ เนื ่องจาก เป็นปัญหาที ่ไม่มีข้อมูลและขาดความน่าเชื ่อถือ ด้วยเหตุนี้ 
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนท่ี 3 ในการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลนี้ จึงเป็นไปเพื่อ  

1. มุ่งให้นักเรียนหรือชุมชนได้ค้นคว้าและรวบรวม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ปัญหาที่ต้องการแก้ไขอยา่ง
ละเอียด เพื่อนํามาเป็นฐานสนับสนุนการเสนอ โครงการ / นโยบายสาธารณะ  

2. เพื่อให้ นักเรียนหรือชุมชนทบทวน และประเมิน ข้อมูลที่ได้มาสรุปเป็นโครงการ / นโยบาย
สาธารณะ และกิจกรรม เสนอแนะ ในการแก้ปัญหาต่อไป  

3. เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับขยายผลและดำเนินการ อย่างต่อเนื่องได้  
4. ได้ข้อมูลที่เหมาะสมในการจัดทำเป็นบอร์ดนิทรรศการและ แฟ้มผลงานเพื่อนําเสนอ สำหรับ

ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลคือ  
     1. เพื่อยืนยันสภาพปัญหา สาเหตุและความสำคัญของปัญหา ดังกล่าว  
     2. เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา  
     3. เพื่อกำหนดแนวทางในการหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูล  
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     4. เพื่อนํามาตรวจสอบแนวทาง / มาตรการ / นโยบายสาธารณะ ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน (ส่วนท่ี 2)  
     5. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจเลือกแหล่งข้อมูลท่ีจะหาปัญหา เพิ่มเติม  
ดังนั้น คุณครูหรือผู้นํากระบวนการ จะต้องเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้ทบทวนว่าปัญหานั้นมีแหล่งข้อมูล

ใดเกี่ยวข้องบ้างที่สามารถศึกษา ค้นคว้า สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นได้บา้ง 
และ สามารถเก็บข้อมูลโดยวิธีใดได้บ้าง เนื่องจาก แหล่งข้อมูลนั้นมีจำนวนมาก หลากหลายประเภท เช่น 
ห้องสมุด หนังสือพิมพ์ นักวิชาการ ทนายความ ผู้พิพากษา องค์กรชุมชนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน 
องค์การ บริหารส่วนจังหวัด ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น เครือข่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิก และแหล่งปัญหา เป็นต้น 
ซึ่งไม่ว่านักเรียนจะเลือกแหล่งข้อมูลใดในการ ลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลก็ตาม ส่ิงสำคัญท่ีควรคำนึงถึงคือ แหล่งข้อมูล
นั้นมีข้อมูล ที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหาหรือไม่ในการตัดสินใจเลือก แหล่งข้อมูลต่างๆ นักเรียนหรือชุมชน
ต้องวางแผนการหาข้อมูลว่าจะเริ ่มจากที่ไหน วิธีการอย่างไร และมีผู ้ใดที่ เกี ่ยวข้องบ้าง เช่น ผู ้กระท ำ 
ผู้เสียหาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ให้ครอบคลุมทุกระดับ จากนั้นจึงต้อง 
พิจารณาว่า ข้อมูลท่ีต้องการจะมีเรื่องใดบ้าง เช่น  

1. สาเหตุ / ความร้ายแรง / การแพร่กระจายของ ปัญหา  
2. ผลกระทบท่ีเกิดจากปัญหา  
3. แนวทางการแก้ไขปัญหา เป็นต้น  
เมื่อได้แหล่งข้อมูลและแนวทางในการเก็บ ข้อมูลแล้ว ขั้นต่อไป นักเรียนหรือชุมชนจะต้องร่วมกันหา

แนวทาง/วิธีการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูล ให้เหมาะสมกับ แหล่งข้อมูล อาทิ ใช้การเดินสํารวจเก็บข้อมูลพื้นฐาน การ
สังเกต การแจกแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ท้ังการ สัมภาษณ์ผ่านทาง โทรศัพท์หรือตัวต่อตัว การขอข้อมูลเชิง
สถิติจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การจัดสัมนากลุ่มย่อย เป็น ต้น ซึ่งการเลือกว่าจะใช้รูปแบบใดในการเก็บข้อมูล
ขึ้นอยู่กับประเภทของแหล่งข้อมูล และข้อมูลที่ต้องการ การเลือก แหล่งข้อมูลและวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลมี
ความสำคัญมาก นักเรียนหรือชุมชนสามารถใช้ แบบฟอร์มรวบรวมข้อมูล ช่วยในการ รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล
ได้ ซึ่งนอกจากจะช่วยในการเก็บข้อมูลครบ ทุกประเด็น และเป็นระบบแล้ว ยังช่วย เป็นแหล่งอ้างอิงกลับไปยัง
ข้อมูล ท่ีสืบค้นไว้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยสร้างความน่าเช่ือถือของข้อมูลในแฟ้มผลงาน ต่อไป 

  
ขั้นที่ 4 การพัฒนาและจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย 

เป็นขั้นของการพัฒนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาเขียนเป็นข้อสรุป และแนวทางแก้ไขปัญหาและ
เสนอต่อ สาธารณะหรือผู้มีอำนาจเพื่อกำหนด เป็นนโยบายสาธารณะต่อไป การจัดทำข้อเสนอนโยบายและ
การนําเสนอ จะมี 2 รูปแบบคือ การทำเป็นบอร์ดนิทรรศการและแฟ้มผลงานซึ่งประกอบ ไปด้วย 4 ส่วน 

ขั้นตอนท่ี 4 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักเรียนได้นํา ข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนท่ี 3 
มา เรียบเรียง สังเคราะห์ วิเคราะห์ จัดเป็นหมวดหมู่ และจัดทำเป็นข้อเสนอ เชิงนโยบายหรือนโยบาย
สาธารณะใน รูปแบบของบอร์ด นิทรรศการและแฟ้มผลงาน (portfolio) เพื่อนําเสนอแก่ผู้ที่ เกี่ยวข้องตอ่ไป 
(หรือดำเนินการแก้ไข ด้วยตนเองต่อไป) การนําเสนอสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ในรูปแบบรายงาน 
ในรูปแบบโปรแกรมพาว เวอร์พอยท์ จัดนิทรรศการ การพูดนําเสนอในที่สาธารณะ การวาดภาพ การจัดทำ
หนังสั้น บทละครสั้น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กระบวนการสร้างสํานึกพลเมืองได้นําวิธีการนําเสนอข้อมูลใน 
รูปแบบของ “บอร์ดนิทรรศการ” และ “แฟ้มผลงาน” มาใช้ เนื่องจากเป็นรูปแบบการนําเสนอช่วยให้เข้าใจ
ง่าย ทำได้ไม่ยาก สามารถนําผลงานติดตัวไป นําเสนอได้ทุกที่ทุกโอกาส ที่สำคัญ คือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ฝึกฝนการทำงานเป็นทีม  
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บอร์ดนิทรรศการแสดงข้อมูลจะมีลักษณะที่สามารถปรับเปลี่ยน ให้จัดวางบนโต๊ะ ติดประกาศ หรือ
วางบนขา ตั้งได้ง่ายและสะดวกต่อการ นําเสนอ โดยข้อมูลจะคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่มีความสำคัญและ
น่าสนใจ สามารถอธิบาย ให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาและนโยบายที่เสนอได้อย่าง ชัดเจน ตัวอย่างเช่น 
ข้อมูลตัวเลข ปัญหา หรือผลกระทบ ท่ีได้รับ โดยอาจ นําเสนอในรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ หรือรูปภาพต่างๆ 
เพื่อให้ง่ายต่อ การทำความเข้าใจและดึงดูด บอร์ดนิทรรศการนี้จะประกอบด้วย 4 ส่วนหลักๆ คือ  

บอร์ดท่ี 1 อธิบายปัญหา  
บอร์ดท่ี 2 ประเมินนโยบายสาธารณะ ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน  
บอร์ดท่ี 3 ข้อเสนอนโยบายสาธารณะของช้ันเรียน/ชุมชน และ  
บอร์ดท่ี 4 แผนปฏิบัติการหรือผลการดําเนินงาน  
สำหรับรายละเอียดของบอร์ด นิทรรศการทั้ง 4 มีดังต่อไปนี้ รายละเอียดบอร์ดนิทรรศการ 4 ส่วน 

บอร์ดนิทรรศการนี้ควรมีความกว้างไม่เกิน 32 นิ้ว ความสูงไม่เกิน 40 นิ้ว โดยวัสดุท่ีนำมาใช้ควรเป็นวัสดุท่ีมี
ความ แข็งแรง คงทน และ สามารถเคลื่อนย้ายไปในที่ต่างๆได้ง่าย ดังนั้นจึงไม่ควรหนักมาก วัสดุที่ นักเรียน
นิยมใช้คือ บอร์ด พลาสติก (future board) สีต่างๆ 

บอร์ดท่ี 1 อธิบายปัญหา บอร์ดนี้จะนําเสนอปัญหาท่ีช้ันเรียนหรือชุมชนร่วมกันเลือกในขั้นตอน ท่ี 2 
โดยจะ อธิบายสาเหตุ ความรุนแรง ผลกระทบของปัญหา โดยแสดงให้เห็นว่าปัญหานี้มีความสำคัญที่รัฐบาล 
หน่วยงาน ภาครัฐ และชุมชนต้อง จัดการแก้ไข โดยควรระบุช่ือปัญหาให้ชัดเจนไว้ในบอร์ดนี้ 

บอร์ดที่ 2 ประเมินนโยบายสาธารณะที่มีอยู ่ในปัจจุบัน บอร์ดนี้นําเสนอผลการสํารวจนโยบาย
สาธารณะ มาตรการต่างๆ ท่ีใช้ แก้ไขปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาในบอร์ดท่ี 1 ว่าท่ีปัจจุบันมีนโยบาย อะไรบ้าง 
ต้ังแต่นโยบาย ระดับประเทศจนถึงระดับท้องถิ่น และหน่วยงาน ท่ีรับผิดชอบ) ท่ีเกี่ยวข้องโดยสํารวจข้อดีและ
ข้อจํากัดของนโยบาย นั้นๆ เพื่อช้ีให้เห็นว่าเพราะเหตุใดนโยบาย/มาตรการเหล่านั้นจึงไม่สามารถแก้ไข ปัญหา
ได้ เพื่อเช่ือมโยงไปสู่บอร์ดท่ี 3 คือ นโยบายของช้ันเรียนหรือของ ชุมชน 

บอร์ดที่ 3 ข้อเสนอนโยบายสาธารณะของ ชั้นเรียน/ชุมชน บอร์ดนี้จะเป็นการนํา เสนอนโยบาย
สาธารณะที่ ชั้นเรียน/ชุมชน ได้ร่วมกันคิดและพัฒนาขึ้น (ใส่ชื่อนโยบายที่เลือกไว้ในขั้นตอนที่ 3) เพื่อแก้ไข
ปัญหา โดยระบุถึง วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของนโยบาย งาน/กิจกรรมท่ีจะทำให้ข้อเสนอนี้บรรลุเป้าหมาย 
ตลอดจนอธิบายเช่ือมโยง ไปถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กฎหมายมาตราท่ีเกี่ยวข้อง ข้อดีและ ข้อจํากัดของ
นโยบายดังกล่าว รวมไปถึงระบุว่า ส่วนใดท่ีนักเรียนหรือชุมชน สามารถดำเนินการเองได้และส่วนใดท่ีต้องขอ
ความร่วมมือสนับสนุน จากหน่วยงาน ภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ เพื่อกำหนดเป็นนโยบาย สาธารณะต่อไป 

บอร์ดที่ 4 แผนปฏิบัติการหรือผลการดําเนินงาน บอร์ดเป็นการนําเสนอกิจกรรมและแผนการ
ปฏิบัติงานเพื่อ แก้ไข ปัญหาต่อหน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ รวมทั้งนําเสนอผลการ ปฏิบัติงานท่ีช้ัน
เรียนหรือชุมชนได้ ดำเนินการไปแล้ว เพื่อสร้างความมั่นใจให้ หน่วยงานภาครัฐยอมรับแนวทางท่ีช้ันเรียนหรือ
ชุมชนเสนอ  

โดยแผนปฏิบัติการนี้ควรประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณที่ใช้ 
เพื่อให้ภาครัฐสามารถ เห็นความสำคัญและความเป็นไปได้ และนําไปประกาศ/ประยุกต์ใช้เป็นนโยบาย
สาธารณะต่อไป สรุปบอร์ด นิทรรศการทั้ง 4 ส่วนมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันที่จะ ทำให้ผู้ฟังหรือผู้เกี่ยวขอ้ง
สามารถรับรู้เข้าใจปัญหาและแนว ทางแก้ไขที่เสนอ ได้ในเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้นการคัดเลือกข้อมูลเสนอใน
บอร์ดจึงมีความสำคัญ อย่างยิ่ง สำหรับข้อมูล ที่เป็นรายละเอียดอื่นๆนักเรียนหรือชุมชนสามารถ นําข้อมูล
เหล่านั้นจัดทำเป็นแฟ้มผลงาน (portfolio) เพื่อให้ ประกอบในการ ตัดสินใจได้ 
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ข้อสังเกตุ : บอร์ดนิทรรศการ 4 ส่วน และแฟ้มผลงานมีข้อมูลชุดเดียวกัน เพียงแต่ในแฟ้มผลงานจะมี
ความ ละเอียดมากกว่า ซึ่งการทำเป็นบอร์ด เป็นการนําข้อมูลสำคัญมานําเสนอเพื่อให้เกิดความซ้ำซ้อนและ
น่าสนใจ เริ่มจาก  

1. อธิบายสาเหตุและความสำคัญของปัญหา  
2. อธิบายแนวทาง นโยบายท่ีดำเนินการอยู่ท้ังข้อดีข้อเสีย  
3. เสนอ แนวทางแก้ไขปัญหาของ ช้ันเรียนหรือชุมชน และ  
4. แผนปฏิบัติการ  
ดังนั้นบอร์ดนิทรรศการ จะเลือกเฉพาะส่วนท่ี สำคัญมานําเสนอเท่านั้น ส่วนรายละเอียดต่างๆ จะใส่

ไว้ในแฟ้มผลงานทั้งหมดแฟ้มผลงาน แฟ้มผลงานมีความสำคัญเพราะเป็นส่วนที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียด
ต่างๆ ทั้งหมดและ สามารถอ้างอิงไปยังแหล่งข้อมูลได้ รูปแบบของแฟ้มผลงานนั้นควรมีขนาดที่เหมาะสม ไม่
ใหญ่หรือเล็ก จนเกินไป ส่วน ใหญ่มีความหนาขนาด 2 นิ้ว (ประมาณ 5 เซนติเมตร) และนิยมใช้แฟ้ม 3 ห่วง
เพื่อให้สามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้ง่าย และนิยมนํา กระดาษสีต่างๆ คั่นแต่ละบทไว้ เพื่อให้ง่ายต่อการแยกแยะ 
โดยรายละเอียด ท่ีใส่ไว้ในแฟ้มข้อมูล ประกอบด้วย:  

1. สารบัญ  
2. บทนํา  
3. ภารกิจแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังจะกล่าวต่อไปในส่วนขององค์ประกอบ ของแฟ้ม เอาสาร)  
4. ตัวอย่างท่ีสำคัญ อาทิ รูปภาพ สถิติ แผนภาพ  
5. บรรณานุกรมเพื่ออ้างอิงแหล่งข้อมูลหรือท่ีมาของข้อมูล  
6. ส่วนสุดท้ายเป็นการทบทวนถึงประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีได้รับจากการดำเนินโครงการ  
การนําเสนอข้อมูลต่างๆ ใน แฟ้มผลงาน ควรทำอย่างเป็นระบบ มีตารางสารบัญและการอ้างอิงเชิง

วิชาการ เพราะการอ้างอิงนอกจาก จะเป็นการ แสดงให้เห็นว่านักเรียนหรือชุมชนได้ลงพื้นที่สืบค้นข้อมูล 
ทำการศึกษาวิจัยอย่างแท้จริงแล้ว ยังเป็นการให้เกียรติ แหล่งข้อมูล ทำให้ ข้อมูลน่าเช่ือถือและสามารถสืบค้น
ย้อนกลับได้ ดังนั้น คุณครูหรือผู้นํา กระบวนการจึงควรให้ ความสำคัญกับการอ้างอิงเอกสารในแฟ้มผลงาน
ของ นักเรียนหรือชุมชน 

 
ขั้นที่ 5 การนําเสนอนโยบายสาธารณะ 

เป็นการนําเสนอนโยบายไปเสนอต่อโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานท่ี เกี่ยวข้องเพื่อให้เห็นความสำคัญ
ของ ปัญหาท่ีเกิดขึ้น รวมทั้งเห็นความจําเป็น ในการแก้ไข หรือป้องกันปัญหานั้นโดยการกำหนดเป็นนโยบาย
สาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมต่อไป 

การนําเสนอแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก เป็นการฝึก นําเสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น นักเรียนใน
โรงเรียน คนใน ชุมชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมต่างๆ โดยการนํา เสนอในส่วนนี้ จะทำก่อนที่จะไป
เสนอต่อผู้มีอำนาจ ในการ กำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อเป็นการฝึกฝนและได้ข้อเสนอ แนะจากทุกภาคส่วน 
ท่ีเกี่ยวขอ้งและนํามา ปรับปรุงแก้ไขและ นําไปสู่การปฏิบัติ ก่อนนําไปเสนอแก่ภาครัฐเพื่อกำหนดเป็น นโยบาย
สาธารณะต่อไป ส่วนที่สอง เป็นการนําเสนอต่อผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบายสาธารณะ เช่น องค์การ
บริหารส่วนตำบล เทศบาล องค์การ บริหารส่วนจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหาร โรงเรียน ผู้บริหาร
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หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น ดังนั้น การ นําเสนอต่อผู้มีอำนาจ ข้อมูลท่ีนําเสนอควร ได้รับการเลือกสรร
แล้วว่ามีความสำคัญ มีความกระชับชัดเจน และไม่ควร ยาวจนเกินไป ในส่วนของผู้นําเสนอควรได้รับการ 
ฝึกฝน ทำความเข้าใจประเด็นปัญหาให้ลึกซึ้งเพื่อให้การ นําเสนอ เป็นไปอย่างคล่องแคล่ว ได้รับความสนใจ มี
ความน่าเช่ือถือ และสามารถตอบข้อซักถามต่างๆ ได้  

ดังนั้นการทำความเข้าใจกับเนื้อหาที่นําเสนอ จึงมีความสำคัญเพราะจะช่วยให้ผู้ฟัง เห็นความสำคัญ
ของปัญหาอย่างแท้จริง ซึ่งหากนักเรียนหรือชุมชนเป็น ผู้ลงมือทำด้วยตนเอง การตอบข้อซักถามย่อมไม่เป็น
ปัญหา เพราะนักเรียน สามารถ ตอบคําถามได้อยู่แล้ว ขอเพียงลดความตื่นเต้นลงเท่านั้น การฝึกฝนการ
นําเสนอ สามารถกระทำได้ไม่ยาก สิ่งสำคัญคือ การจัดพื้นที่ให้มีผู้นําเสนอและผู้ฟัง โดยในการนําเสนอควรมี
ผู้นําเสนอ อย่างน้อย 4 คน และแบ่งบทบาทหน้าที่ในการ นําเสนอว่าผู้ใดจะนําเสนอ ในส่วนใดให้ชัดเจน 
เพื่อให้ผู้นําเสนอฝึกทำความเข้าใจและถ่ายทอดเนื้อหา ต่างๆด้วย ความรู้และความเข้าใจ ไม่ใช่จากการท่องจำ 
ในส่วนของผู้ฟัง ควรใช้หลักการฟังอย่างตั้งใจ พยายามทำความเข้าใจ ไม่ พูดแทรกขณะที่ผู้อื่นกําลังนําเสนอ 
และควรใช้หลักของการ “ติเพื่อก่อ” ไม่ควรติกันเพื่อบั่นทอนกําลังใจ แต่เป็นการติ ชมเพื่อให้ผู้นําเสนอได้
ปรับปรุง วิธีการนําเสนอให้น่าสนใจยิ่งขึ้น สำหรับหลักในการติเพื่อก่อนี้ควรแสดง ความช่ืนชม อย่างจริงใจ ใน
จุดดีของผู้พูด และไม่ควรใช้คําว่า “แต่” หลังจาก ช่ืนชม แต่ควรใช้คําว่า “และ” เพื่อบอกว่าหากผู้นํา เสนอจะ
ทำให้ดีขึ้น ควรทำอย่างไร เช่น พูดได้ดีมาก มีความคล่องแคล่ว ตรงประเด็น “และ หากจะให้ดียิ่งขึ้น” ควร 
พูดให้ช้าลง เป็นต้น 

 
ขั้นที่ 6 การสะท้อนประสบการณ์การเรียนรู้ 

เป็นการทบทวนประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจจากการเข้าร่วม กระบวนการสร้างสํานึกพลเมือง
ตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และหลังการอบรม รวมไปถึงความสำเร็จและข้อท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการบวนการท่ี
ผ่านมา เพื่อใช้ในการ ปรับปรุงพัฒนาการทำงานในอนาคต 

กระบวนการสร้างสํานึกพลเมืองมุ่งหวังให้นักเรียนหรือ ชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีความเป็น
พลเมืองใน ระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ มีความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนรว่ม
ทางการเมือง โดย มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ (public policy making) 
พร้อมทั้งได้ฝึกฝน ทักษะ การแสดงออก การทำงานเป็นทีม การทำงานอย่างเป็นระบบ การคิดเชิง วิเคราะห์ 
การทำงานบนฐานข้อมูลและการ ฝึกฝนทักษะการ สื่อสารและการนําเสนอ เป็นต้น โดยท้ายที่สุดมุ่งหวัง ให้
นักเรียนเกิด เจตคติ ในการเป็นพลเมืองท่ีดี ท่ีมีความ รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ด้วยเหตุนี้ 
ภายหลังการอบรมและการดำเนินโครงการ จึงควร เปิดโอกาสให้นักเรียนหรือชุมชนได้สะท้อนประสบการณ์ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสิ่งที่ได้ดำเนินโครงการระหว่างกัน เพื่อเป็นการประเมินว่านักเรียนเกิดความรู้ ทักษะ 
และเจตคติ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ อย่างไรก็ตาม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์สามารถทำ ได้
ทุกขั้นของกระบวนการซึ่งไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงขั้นตอนที่ 6 แล้วจึงเปิด โอกาสให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย
คุณครูหรือผู้นํากระบวนการสามารถชวนนักเรียนหรือชุมชน “ถอดบทเรียน” ส่ิงท่ี ได้ ยินได้เห็นได้เรียนรู้จาก
การเรียนในแต่ละวันเพื่อประเมินความเปล่ียนแปลงหรือการพัฒนาท่ีเกิดขึ้นจากการเข้าร่วม โครงการและเพื่อ
นําไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการต่อไป กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้มีหลายวิธี ไม่มีวิธีการ ตายตัว แต่ ส่ิง
สำคัญคือ ต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนหรือชุมชนได้ทบทวนและแลกเปล่ียน ส่ิงท่ีได้จากการทำโครงการ โดยอาจ
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เริ่มต้นจากการประเมินตนเองก่อน จากนั้นจึงประเมินร่วมกันกับคนอื่น อย่างไรก็ตาม หากในชั้นเรียนหรือ 
ชุมชนไม่มีการพูดคุยแลกเปลี่ยน กันเท่าใดนัก คุณครูหรือผู้นํากระบวนการอาจจะต้องหาวิธีการอื่นๆ เข้ามา
ช่วย ซึ่ง การ์ดเทคนิค (card technique) หรือ การระดมความเห็นกลุ่ม (brainstroming) เป็นต้น โดยการ์ด
เทคนิคเป็นอีก วิธีการหนึ่งที่นิยมใช้โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น
อย่างกว้างขวางและเสรี 

แจกกระดาษเปล่าให้แก่ทุกคนและให้ทุก คนเขียนความคิดเห็นของตนเองต่อประเด็นคําถามต่างๆ ท่ี 
ต้องการทราบ จากนั้นให้นักเรียนอธิบายส่ิงท่ีตนเขียน โดยอาจขออาสาสมัคร แต่หาก จำนวนนักเรียนไม่มาก
นัก คุณครูสามารถให้นักเรียนอ่านส่ิงท่ีตนเขียน ได้ทุกคน ซึ่งการเปิดโอกาสให้อ่านส่ิงท่ีตนเขียนนั้นจะช่วยให้ผู้
ท่ีไม่ค่อยมี โอกาสได้พูดและขาดความมั่นใจ มีความมั่นใจมากขึ้น หลังจากนั้น หากต้องการให้นักเรียนมีโอกาส
ได้แลกเปล่ียนกันมากขึ้น คุณครูหรือผู้นํากระบวนการอาจนําเทคนิคการระดมสมองมาใช้เสริมโดยจัด กลุ่มให้
นักเรียนได้แลกเปลี่ยนสิ่ง ที่ตนเขียนกับเพื่อนในกลุ่มและช่วยกัน สรุปความคิดของทุกคนลงในกระดาษฟลิป
ชาร์ท เป็นต้น After Action Review หรือ ท่ีรู้จักกันว่า AAR เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ของการทบทวนหรือประเมิน
การดำเนินการท่ีผ่านมาซึ่งเป็นท่ี นิยมกันมากเป็นรูปแบบการถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติงาน หรือการดำเนิน
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งคุณครูหรือผู้นํา กระบวนการสามารถนํากระบวนการนี้มาปรับ เพื่อเป็นการประเมินหลังการ
เรียนรู้และเพื่อให้ทราบว่ากิจกรรมนั้นๆ บรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร คําถามที่นิยมใช้ในการทำ AAR 
ประกอบด้วย  

1. ส่ิงท่ีคาดว่าจะได้รับจากการทำงาน / การอบรม / การเรียน คือ อะไร  
2. ส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงคืออะไร เพราะอะไร  
3. ส่ิงท่ีไม่เกิดขึ้นจริงคืออะไร เพราะอะไร  
4. ส่ิงท่ีได้เรียนรู้และเป็น ประโยชน์คืออะไร  
5. คิดว่าควรปรับปรุงอะไร วิธีการลด / แก้ความแตกต่างคืออะไร  
6. หากต้องทำครั้งต่อไปจะปรับปรุงอะไรให้ดีขึ้น  
อย่างไรก็ตามคุณครูหรือผู้นํากระบวนการสามารถปรับปรุงและ พัฒนาคําถามให้ง่ายและ เหมาะสม

กับนักเรียนหรือชุมชนได้ AAR มักจะใช้ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม หรืออย่างน้อยควรให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้ลืม 
บรรยากาศ อารมณ์และความรู้สึกที ่เกิดขึ ้นระหว่างทำกระบวนการ กติกาคือสิ่งสำคัญ ในการสะท้อน
ประสบการณ์ให้ มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ก่อนการแลกเปล่ียนคุณครูควรให้ความสำคัญกับการวางกติกา ร่วมกัน 
และหากเมื่อใดที่เกิด ความไม่เข้าใจกัน ขอให้กลับมาทบทวนกติกา ซึ่ง จะสามารถลดความตึงเครียดลงได้ 
กติกาที่สำคัญ อาทิการพลัดกัน พูดพลัดกันฟัง การเปิดใจ ยอมรับฟัง ความเห็นที่แตกต่าง การแลกเปลี่ยน
ความเห็นกันด้วยสุนทรียะ ไม่พูดจา โดยมี อคติ ไม่ควรพยายามชักจูงหรือโน้มน้าวความคิดของผู้อื่น ควร
มุ่งเน้น การเรียนรู้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 
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2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสร้างสํานึกพลเมือง 

เมื่อกล่าวถึง คําว่า “ พลเมือง” คงมีคําถามมากมาย เกิดขึ้นว่า “พลเมือง” คืออะไร ซึ่งแท้จริงแล้ว
พลเมือง ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ไม่ค่อยได้รับความสนใจจากผู้คนในสังคม คําว่า “ พลเมือง” ได้รับความสนใจเพิ่ม
มากขึ้นหลังจาก  ที่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative Democracy) เริ ่มมี
ปัญหาไม่สามารถตอบ สนอง ความต้องการของคนในสังคมได้ ขณะท่ีการกำหนดนโยบายสาธารณะหลายครั้ง
ภาคประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วม อย่าง แท้จริง ทำให้นโยบายหลายเรื่องนํามาสู่ปัญหามากกว่า จะนํามาซึ่งการ
แก้ไข ส่งผลให้ภาคประชาชนรวมตัวกันมากขึ้น เพื่อปกป้องสิทธิของตนในฐานะพลเมือง ด้วยความหวังว่าเมื่อ 
การเมืองภาคตัวแทนไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ “คําตอบ สุดท้าย” จึงกลับมาสู่ภาคประชาชน อย่างไรก็ตาม 
ในสังคมไทยยังมีความเข้าใจความหมาย ท่ีของคําว่า “พลเมือง” แตกต่างกัน โดยหลายต่อหลายครั้ง มักใช้คํา
ว่า “พลเมือง” “ประชาชน” และ “ราษฎร” ควบคู่กัน ไปโดยเข้าใจว่า 3 คํานี้มีความหมายเหมือนกันและ
สามารถใช้แทนกันได้ ท้ังท่ีแท้จริงแล้วทั้ง 3 คํานี้มีความหมายท่ี แตกต่างกันอย่างมาก ส่ิงสำคัญประการแรกใน
การสร้างความเป็นพลเมืองคือต้องเริ่มต้น จากการทำความเข้าใจ ความหมายของคําว่าพลเมืองให้ถูกต้อง
ตรงกันก่อน เพื่อให้เห็นว่าเพราะเหตุใดพลเมืองจึงมีความสำคัญ รวมไปถึง คุณสมบัติ ที่สำคัญและบทบาท
หน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขควร เป็นเช่นใด โดยความ
แตกต่างที่สำคัญ ของคําว่า “ราษฎร” “ประชาชน” และ “พลเมือง” อยู่ที่จิตสํานึกความ รับผิดชอบและ
พฤติกรรมการแสดงออกต่อสาธารณะดังต่อไปนี้ 1 “ราษฎร” (subject) หมายถึงผู้ท่ีเป็นภาระให้แก่ สังคมไม่
สามารถ พึ่งพาตัวเองได้ รอการช่วยเหลือจากคนอื่นอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม สังคม จะต้องเปิดโอกาสให้พวก 
เขามีการพัฒนาเพื่อพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น ผู้ท่ีอยู่ ภายใต้การดูแลและมีบทบาทเพียงการรับคําส่ังและทำตาม
คำส่ัง “ประชาชน” (people) หมายถึงคนท่ีอยู่ใต้อำนาจ เป็นผู้รับคำส่ัง และทำตามคำส่ัง เป็นผู้ดูและไม่ใช่ผู้
เล่น ในอีกนัย ยะคือ ในสังคมมี ผู้ปกครองและผู้อยู่ภายใต้การปกครอง ประชาชนในท่ีนี้ถูกผู้ปกครองบอกให้ไป
เลือกตั้งหรือเสีย ภาษีก็จะทำตาม แต่ถ้ามีโอกาสก็จะหนีภาษีหรือไม่ไป เลือกตั้ง เป็นต้น เพราะจะมองท่ี
ผลประโยชน์ของตนเองอย่างเดียว โดยถ้า ตัวเองไม่ได้ผลประโยชน์ก็จะคิดหยิบฉวย แต่ถ้าต้องเสียผลประโยชน์
ก็จะไม่ ยอมเสียสละหรือมีส่วนใน การช่วยกันแก้ปัญหาซึ่งถือว่ามีจำนวนมากใน สังคมบ้านเรา คือ เป็นเพียง
คนยืนดูเฉยๆ มีนัยความหมายสะท้อนให้ เห็น อำนาจที่มากขึ้น มีการสื่อถึงความเป็นเจ้าของประเทศ และ
เจ้าของอำนาจ อธิปไตยมากกว่ากว่าราษฎร (กิตติศักดิ์ ปรกติ. “ความสำคัญของพลเมืองต่อการพัฒนา
ประชาธิปไตยไทย” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบัน พระปกเกล้า ครั้งที่ 13 เรื่อง ความเป็น 
พลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย. หน้า 137-154.) ส่วนคําว่า “ พลเมือง” (citizen) มีรากศัพท์มาจาก 
2 คํา คือ “พละ” + “เมือง” โดย “พละ” หมายถึง พละกําลัง “เมือง” หมายถึง บ้านเมือง เมื่อนำ 2 คํานี้มา
รวมกันจึงทำให้คําว่า “พลเมือง” มีความหมาย ท่ีมากไปกว่าผู้ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีเพียงแค่รับคำส่ังจากรัฐและทำ
ตามกฎหมาย เท่านั้น แต่ยังหมายถึง ผู้ท่ีเป็นกําลังพลังของบ้านเมือง รวมตัวกันทำเรื่อง ดีๆ รวมถึงมีจิตสํานึก
ความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม ซื่อสัตย์ เสียสละ มีเหตุผล เห็นกับ ประโยชน์ส่วนรวมและเป็นส่วนช่วยให้
สังคมและประเทศ ชาติมีความเจริญ โดยสรุป พลเมืองจึงหมายถึงคนที่เป็น “พละกําลังของ บ้านเมือง” ไม่
เป็นภาระให้กับคนอื่นแต่สามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือ สังคมได้ ในส่วนของ ภาษาอังกฤษได้ให้ความ
แตกต่างระหว่างคําว่า “ราษฎร” “ประชาชน” และ “พลเมือง” ไว้เช่นกัน คือ “ราษฎร” มา จากภาษาอังกฤษ 
คือ “Subject” ซึ่งในภาษาอังกฤษมีความหมายถึงผู้ที ่ถูกกระทำ “ประชาชน” มาจากคํา ภาษาอังกฤษว่า 
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“People” ซึ่งมีความหมายถึงกลุ่ม คนหรือประชาชนทั่วไปในประเทศ ส่วนคําว่า “พลเมือง” มาจาก ภาษา 
อังกฤษว่า “Citizen” ศ. ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กล่าวว่า สังคมจะมีคุณภาพได้ หากประชาชนพ้นจากความ 
เป็นราษฎรสู่ความเป็นพลเมือง เช่นเดียวกับ อาจารย์แก้วสรร อติโพธิ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ที่กล่าวว่าการปฏิรูป การเมืองจ ำเป็นต้อง 
“ยกระดับ” ราษฎรให้เป็น ประชาชนและ “พลเมือง” ต่อไป ดังนั้น การพัฒนาสังคมหนึ่งๆ ให้มีคุณภาพจึง
จําเป็นอย่างย ิ ่งที ่จะต้อง ยกระดับ ความร ู ้ความสามารถ (knowledge) ทักษะ (Skill) และเจตคติ 
(disposition) ของผู้คนในสังคมจาก “ราษฎร” ที่ยัง เป็นภาระให้กับคนอื่น และสังคมไปสู่ “ประชาชน” ท่ี
เป็นเพียงผู้เฝ้าดูยืนมองเฉยๆ ให้กลายเป็น “พลเมือง” ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ตระหนักในศักยภาพของตน 
มีความ กระตือรือร้นที่จะใช้สิทธิเสรีภาพตาม กฎหมายนั้นอย่างเหมาะสมตามลำดับ เห็นกับประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นใหญ่และทำเพื่อให้บ้านเมืองมีความเจริญ ก้าวหน้า มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขกันทั่วหน้า 
ข้อสังเกต : การ “ยกระดับ” ความรู้ความเข้าใจของคนในชาติ จากการ เป็นเพียงผู้รับนโยบาย ไม่ว่าจะใน
ฐานะ “ราษฎร” หรือ “ประชาชน” คนธรรมดา สู่การเป็น “พลเมือง” ที่มีความตระหนักถึงสิทธิหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบ ของตน คือหัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ท่ีมีคุณภาพ 

นอกจากความหมาย ของคําว่าพลเมืองแล้ว ส่ิงท่ีพึงตระหนักอีก ประการคือ คุณลักษณะของพลเมือง
จะ แตกต่างกันออกไปข้ึนอยู่กับระบอบ การปกครองเป็นสำคัญ เช่น ภายใต้ระบอบเผด็จการหรือกึ่งเผด็จการ
ท่ี ผู้ปกครองถืออำนาจตนเป็นใหญ่และไม่ฟังเสียงของประชาชน ผู้ท่ีอยู่ภายใต้ การปกครองระบอบนี้ย่อมต้อง
ทำตามคำสั่งของรัฐอย่างเคร่งครัดโดยปราศจากการตั้งคําถามและการตรวจสอบ ตรงกันข้ามกับการปกครอง
ในระบอบ ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นการปกครองท่ีให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิเสรีภาพ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
ผู้ที่อยู่ภายใต้การ ปกครองระบอบนี้ จึงสามารถ มีส่วนร่วมในการออกกฏและแสดงความเห็นต่างๆ ได้ด้วย 
ไม่ใช่เพียงแค่ ทำตามกฏ เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ การสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จึงจำเป็นต้อง
ตรวจสอบหลักของการปกครอง ในระบอบนี้เสียก่อน เพื่อให้ ทราบว่าคุณสมบัติท่ีดีของ “พลเมือง” ในระบอบ
ประชาธิปไตยควรเป็น เช่นใด 
หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย หลักการที่สำคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย สรุปได้ดัง 
ต่อไปนี้ 

1. หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน หมายถึง อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของ
ประชาชน ประกอบด้วย อำนาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ซึ่งประชาชนสามารถ ใช้อำนาจเหล่านี้ได้ท้ัง
โดยตรงและ ทางอ้อมผ่านการเลือกตั้ง ท้ังนี้เป็นไปตาม รัฐธรรมนูญ 

2. หลักสิทธิ (Rights) เสรีภาพ (Liberty) ความเสมอภาค (Equality) และ ภราดรภาพ (Fraternity) 
หมายถึง ประชาชนทุกคนต้องมีสิทธิ ์ มีเสรีภาพ มีความเสมอภาค ตามกฎหมายและขนบประเพณีในฐานะ
ประชาชน ของรัฐ อย่างไม่แบ่งแยก ด้วยเหตุผลเรื่อง ชนช้ัน เช้ือชาติ ศาสนา หรือสีผิว ทุกคนในสังคมต้องอยู่ 
ร่วมกันฉันท์พี่น้อง  

สิทธิ หมายถึง อำนาจอันชอบธรรมที่บุคคลพึงมีภายใต้ กฎหมายในฐานะพลเมืองของประเทศ เช่น 
สิทธิในทรัพย์ สิน สิทธิในการประกอบอาชีพ สิทธิในการอยู่อาศัย สิทธิ ในการเลือกตั้ง เป็นต้น  

เสรีภาพ หมายถึงอิสระในการ กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคล ภายใต้กรอบของกฎหมายและไม่
รุกล้ำสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น เช่น เสรีภาพในการ นับถือศาสนา เสรีภาพในการ ประกอบอาชีพ เสรีภาพในการ
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แสดงความคิดเห็น เป็นต้น (คํานึง ชัยสุวรรณรักษ์ และ ธีระพล บุญสร้าง, ประชาธิปไตยในวิถี ประชาธิปไตย 
กรุงเทพฯ : แม็ก, 2546. หน้า 9-10.) 

ความเสมอภาค หมายถึงความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายฉบับ เดียวกัน ความแตกต่างของชาติพันธุ์ 
เช้ือ ชาติ ศาสนา การศึกษา สถานะทางสังคม ไม่มีผลต่อ การปฏิบัติท่ีแตกต่างกัน 

ภราดรภาพ  หมายถึงความเป็นพี่น้องกัน คือการมองมนุษย์ ทุกคนเท่าเทียมกันและปฏิบัติต่อกันดุจพี่
น้อง ไม่แบ่งแยกกันด้วยผิวพรรณ หรือ เผ่าพันธุ์  

3. หลักนิติธรรม (Rule of Law) การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจำเป็นต้องยึดกฎหมายเป็น
หลัก ในการกระทำการต่างๆ ทุกคนจะต้อง เสมอกันต่อหน้ากฎหมาย เพื่อการอยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคม
อย่างสงบสุข  

4. หลักการถือเสียงส่วนมากเป็นเกณฑ์ โดยคุ้มครองเสียง ส่วนน้อย (Majority Rules, Minority 
Rights) หมายถึงหลักการยอมรับมติของคนในสังคมส่วนใหญ่ ไม่ใช้การ ตัดสินใจโดยคนหรือกลุ่มคนเพียงกลุ่ม
เดียว อย่างไรก็ ตาม จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับเสียงส่วนน้อยด้วย กล่าวคือ ต้องเปิดโอกาสให้เสียงส่วนน้อย 
แสดงความเห็น หรือ สงวนความเห็นต่างได้โดยเป็นธรรม  

5. หลักการมีส่วนร่วม พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยต้องไม่นิ่งเฉย และต้องใช้สิทธิ เสรีภาพของ
ตนเองตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อ สร้างความเจริญให้แก่ประเทศ ชาติ เช่น ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดง
ความเห็น และกฎหมาย เป็นต้น นอกจาก หลักการข้างต้นแล้ว ยังมีหลักการที่สำคัญอื่นๆ อีก เช่น หลักการ
เป็นผู้นําผู้ตามที่ดี การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และ หลักการฉันทมติ เพราะในสังคมย่อมประกอบไปด้วย
กลุ่มคนท่ีมีความ แตกต่างทางความคิด ขณะท่ีบางครั้งเสียงส่วน ใหญ่ไม่ได้ถูกต้องเสมอไป การตัดสินใจเรื่องใด
เรื่องหนึ่งจึงควรต้ังอยู่บนหลักของเหตุผลและข้อมูล ดังนั้นการนําหลัก ฉันทมติ โดยผ่านการพูดคุยกันมาใช้ใน
การทำกิจการต่างๆ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สะท้อนให้เห็นคุณสมบัติที่สำคัญของ “พลเมือง” ได้เป็น
อย่างดีว่า พลเมืองคือคนที่จะต้องเป็นผู้เล่น ไม่ใช่ยืนดู และเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริงเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อ ส่วนรวม พลเมืองที่ดีจึงต้องรู้จักสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและ มีส่วนร่วมในการ
ปกครองภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักแห่งศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ และการเคารพสิทธิของผู้อื่นตลอดจน
ความรับผิดชอบต่อ ความคิดเห็นของตน ผู้อื่น และความเป็นไปของเพื่อนร่วมชาติอันเนื่อง มาจากการกระทำ
ของตน รวมไปถึงปัญหาของบ้านเมือง พลเมืองใน ระบอบประชาธิปไตยจึงมีบทบาทท้ังการเป็นผู้นํา และผู้ตาม 
ไม่ได้เป็นเพียงผู้ตามที่จะทำหน้าที่ตามคำสั่งหรือตามนโยบาย ของรัฐเท่านั้น แต่สามารถริเริ่มเสนอนโยบาย
ต่างๆ ได้ ด้วยเหตุนี้พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จึงควร ตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเอง และ
ผู้อื่น ไม่ปล่อยให้การบริหารประเทศชาติหรือการกำหนดนโยบาย ต่างๆ เป็นหน้าท่ีของนักการเมือง ผู้นํา หรือ
รัฐบาลเท่านั้น แต่ควรช่วยกันติดตาม ตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อ นโยบายเหล่านั้นด้วย 

เพลโต (Plato) และ อริสโตเติล (Aristotle) บิดาทางรัฐศาสตร์ของ ตะวันตก กล่าวว่า หากต้องการให้
ระบบ การเมืองและประเทศชาติมีความมั่นคง และเอื้อประโยชน์ต่อคนในสังคมอย่างแท้จริงถ้วนหน้า พลเมือง 
จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความคิด พฤติกรรม และวิถีชีวิตท่ีสอดคล้องกับระบอบ การปกครอง เพราะบทบาทท่ีสำคัญ
ของพลเมืองคือการ สนับสนุนและค้ำจุน การดำรงอยู่หรือความมั่นคงของรัฐ ดังนั้น การพัฒนาคุณลักษณะของ
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พลเมืองให้มีความ สอดคล้องและไปด้วยกันกับระบอบการปกครองเพื่อส่งเสริมกันและกันจึงมีความสำคัญ 
อย่างยิ่ง สถาบันพระปกเกล้า ได้กำหนดค่านิยมประชาธิปไตยไว้ 9 ประการ ประกอบด้วย 

1. การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพ  
2. การทำหน้าท่ีและมีสํานึกรับผิดชอบ  
3. การธํารงไว้ซึ่งเสรีภาพของตน เคารพเสรีภาพของผู้อื่น  
4. การยึดหลักกฎหมายในการกระทำการต่างๆ  
5. การเคารพระเบียบ กติกา ข้อบังคับของสังคม  
6. การใช้เหตุผลในการพิจารณา  
7. การยึดมั่นในความยุติธรรม ความถูกต้องขอบธรรม  
8. การยึดหลักสันติวิธีและธรรมาภิบาลในการดำเนินการและจัดการปัญหา ต่างๆ 
9. การมีส่วนร่วมและการเป็นเจ้าของประเทศ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง  
สถาบันพระปกเกล้า ได้ ศึกษา วิจัยคุณลักษณะของความเป็นพลเมือง พบว่ามีคุณลักษณะสำคัญ 5 

ประการ ประกอบด้วย  
1. ความรับผิดชอบ  
2. ความมีระเบียบวินัย  
3. จิตสาธารณะ  
4. ความซื่อสัตย์ และ  
5. ความมีเหตุผล (ศรัณยุ หมั้นทรัพย์, การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสร้างสํานึกพลเมืองในบริบท ไทย. 

เอกสารรายงานวิจัย. สำนักส่งเสริมการเมืองภาค พลเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2556.) 
โดยสรุป พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจะต้องเป็นผู้ที ่มีสํานึก รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และมีจิต

สาธารณะเป็น คุณธรรมประจำใจ รวมไปถึง ต้องเป็นผู้มีวินัย มีเหตุผล แสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพนั้นได้อย่าง
เหมาะสม ไม่ละเมิดผู้อื่น ที่สำคัญคือมีความรับผิดชอบต่อสังคม กระตือรือร้นและ เข้ามามีส่วนร่วมทางการ
เมือง เมื่อเป็นเช่นนี้ การเลือกตั้งจึง เป็นเพียงวิธีการหนึ่งเท่านั้นท่ีพลเมือง จะต้องปฏิบัติและถือเป็นหน้าท่ี แต่
โดยที่อำนาจทั้งหมดไม่ได้หมดไปหลัง การ เลือกตั้ง พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยยังมีหน้าที่อีกหลาย
ประการที่ จะต้องรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน สำหรับ รูปแบบและวิธีการมีส่วนร่วม ทางการเมืองของ 
“พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยเป็นเช่นใดนั้น จะกล่าวไว้โดย ละเอียดในบทที่ 2 ข้อคิดสะกิดชวนคือ 
หลักการดีๆ ของระบอบประชาธิปไตย คงเป็นได้เพียงแค่ตัวหนังสือ หาก สุดท้ายแล้วพลเมืองเอาแต่นิ่งเฉยและ 
คิดเพียงแต่ว่าไม่ใช่หน้าที่ พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยคงไม่แตกต่างไป จากพลเมืองในระบอบการ
ปกครองอื่นๆเพราะแม้จะมีเสรีภาพ แต่ก็ไม่ยอม ใช้สิทธิเสรีภาพนั้นให้เกิดประโยชน์  
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ข้อสังเกต : คุณลักษณะท่ีสำคัญของ “พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” โดยสรุปคือ  
1. ตระหนักถึงศักดิ์ศรี สิทธิ เสรีภาพ  
2. เคารพกฎระเบียบ  
3. ยึดหลักกฎหมาย  
4. ทำหน้าท่ี  
5. มีความรับผิดชอบ  
6. ใช้หลักเหตุผล  
7. ยึดมั่น ยุติธรรม  
8. ยึดหลักสันติ  
9. มีส่วนร่วม 
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บทที่ 3 
วิธีการดำเนินกิจกรรม 
 

การดำเนินกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง(Project Citizen) มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Ctizen) 
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) 
3. ดำเนินงานตามกิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุปัญหาในโรงเรียน โดยนักเรียนเสนอปัญหาท่ีพบในโรงเรียน ซึ่งปัญหาท่ีนักเรียนเสนอมา
มีดังนี้ 

- ปัญหามลภาวะทางอากาศ 
- ปัญหาขยะ 
- ปัญหายาเสพติด 
- ปัญหาจราจร 

ขั้นตอนที่ 2 การเลือกปัญหาในโรงเรียน โดยการลงฉันทามติ เลือกมาแต่ 1 ปัญหาและปัญหาท่ีเลือกมา คือ 
ปัญหาขยะ 

ความสำคัญของปัญหา 
ปัญหาชยะมูลฝอย (หมายถึง ขยะท่ัวไปท่ีเกิดจากการอุปโภค บริโภค กิจกรรมท้ังหลายของมนุษย์ ไม่

ว่าจะเป็นบ้านเรือน ชุมชน ตลาด ร้านค้า และโรงงาน) ในประเทศไทยถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญท่ี
เกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์ ซึ่ง มีปัญหาท่ีเกี่ยวเนื่องกันในหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็น พฤติกรรมการบริโภคและการ
แยกขยะจากตันทาง การจัดการขยะที่ไม่ได้มาตรฐานก่อให้เกิดมลพิษและไม่เกิดการนำกลับมาใช้ช้ำ ปัญหา
มลพิษและสิ่งแวดล้อม เช่นปฏิกิริยาเรือนกระจกที่มีสาเหตุจาก ชยะเทกอง ที่ปล่อยก๊าซมีเทน ซัสเฟอร์กับ
คาร์บอนไดออกไซต์ออกมา ปัญหาขยะในทะเลท่ีส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์
ในทะเล เป็นต้น 

ประเทศไทยมีปริมาณขยะสูงขึ้นต่อเนื่องขึ้นทุกปี จากรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของ
ประเทศไทยปี 2559* พบว่ามีปริมาณการเกิดชยะรวมกันทั้งประเทศ 27.06 ล้านตันต่อปี เหี้ยบเท่าตึกใบ
หยก 2 จำนวน 140 ตึกคิดเป็นประมาณ 74,130 ตันต่อวัน เฉล่ียเป็นปริมาณขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อ
วัน ยังไม่รวมขยะตกค้างสะสมท่ีเพิ่มข้ึนทุกปีไม่ต่ำกว่าปีละ 10 ล้านตัน 

ขยะมูลฝอยสามารถแบ่งแยกตามประเภทได้ท้ังหมด 4 ประเภท โดยมีสัดส่วนดังนี้ (ปี 2559) 
1. ขยะอินทรีย์ หรือขยะที่ย่อยสลายได้ คิดเป็นร้อยละ 64 จากชยะทั้งหมด ส่วนใหญ่มาจากอาหาร

เหลือท้ิง 
2. ขยะรีใซเคิล เป็นท่ีขยะสามารถนำมาหลอมใช้ใหม่ได้หากมีการแยกชยะอย่างถูกต้องและทำความ

สะอาดก่อนท้ิง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของขยะท้ังหมด 
3.ขยะท่ัวไป เป็นย่อยสลายตามรรมชาติได้ยาก หรือนำไปไซเคิลแล้วไม่คุ้มทุน ต้องนำไปกำจัด ได้แก่

ซองขนมกล่องโฟม ถุงพลาสติก ร้อยละ 3 ของขยะท้ังหมด 
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4. ขยะอันตราย เป็น ขยะที ่ต้องนำไปกำจัดหรือบำบัดด้วยวิธ ีเฉพาะ เช่น หลอดไฟ ขวดยา 
ถ่านไฟฉาย ยาฆ่าแมลง กระป้องสี ขยะจากภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 จาก
แหล่งกำเนิดขยะสู่การจัดการ 

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าถึงแม้ประเทศไทยจะมีความพยายามในการไซเคิลและกำจัดขยะอย่างถูกตอ้ง
มากขึ้น แต่แนวโน้มปริมาณขยะในแต่ละปีเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ปริมาณขยะกว่าครึ่งยังถูกกำจัดอย่างไม่
ถูกวิธี 

ผลกระทบ 

เมื่อขยะมากกว่าครึ่งถูกกำจัดตัวยกระบวนการท่ีไม่ถูกต้องจึงนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพ ปัญหาเศรษฐกิจ 
และท่ีสำคัญ ปัญหาส่ิงแวดล้อมท้ังทางตรงและทางอ้อมผลกระทบหนึ่งต่อสุขภาพจากการไม่แยกขยะและไม่มี
การจัดการพื้นที่เทกองให้ถูกต้อง มีได้ตั้งแต่จากการการรับสารเจือปนตั้งแต่ที่เป็นเชื้อโรค ไมโครพลาสติก 
(พลาสติกขนาดเล็กมากๆ ท่ีแตกจากการย่อยสลายไม่สมบูรณ์) และสารเคมีอันตราย อย่างสารตะกั่วและโลหะ
หนักในขยะอิลกทรอนิกส์ชีมลงดินและย้อนกลับมาหาคนและสัตว์ในผัก อาหารทะเล เนื้อสัตว์ รวมถึงน้ำ และ
ยังเป็นสาเหตุท่ีทำให้สัตว์ทะเล 5.10% พิการ จากการกินพลาสติกเข้าไป และเสียชีวิต ตามท่ีเป็นข่าวดังตลอด
หลายปีที่ผ่านมา 7 ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดเป็นอันตับ 68 โดยมีขยะในทะเลกว่า 
11.47 ล้านตัน ซึ่ง 809 มาจากขยะบนบก ข้อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังพบว่า ขยะท่ีพบใน
ทะเลกว่าครึ่งเป็นขยะพลาสติก 

นอกจากนี้ การกำจัดขยะที่ไม่ถูกวิธี เผาโดยไม่มีการควบคุม ก่อให้เกิดสารไดออกซิน สร้างมลพิษใน
ดิน อากาศ ทั้งในรูปแบบฝุ่นละออง ก๊าชพิษ และกลิ่นไม่พึงประสงค์ ทำให้เป็นอันตรายต่อผู้คนทั่วไปที่สูดดม
หรือสัมผัส ข้อมูลจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ระบุว่าพนักงานเก็บขยะท่ีต้องอยู่กับแหล่งสะสมเช้ือโรค
เป็นเวลานานกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน ป่วยบ่อยกว่าคนทั่วไป 10-15%' โดยต้องเสี่ยงต่ออันตรายหลายรูปแบบ 
ท้ังถูกของมีคมบาดจนอาจเกิดแผลติดเช้ือและบาดทะยัก อันตรายจากเช้ือโรคในกระดาษชำระ ถุงยางอนามัย 
ผ้าอนามัย เศษอาหารเน่าบูด และซากสัตว์โดยโรคภัยจากขยะที่เกิดบ่อยได้แก่ โรคระบบทางเดินอาหาร 
ท้องร่วง โรคจากการติดเชื้อ โรคภูมิแพ้ คลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะ และโรคมะเร็ง เป็นต้นในต้านการสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจนั้น รัฐบาลไทยใช้งบประมาณในการจัดการขยะมากถึง 13,000 ล้านบาฟปี โดยในจำนวนนี้ยัง
ไม่รวมค่ใช้จ่ายในการรักษาเมื่อเกิดโรค รวมทั้งการจัดการดินเสียและน้ำท่วมจากการอุดตันของขยะ 

(ท่ีมา :เว็บไซต์https:/www.schoolofchangemakers.com/Knowledge/11678) 
 

ความจำเป็นที่หน่วยงานรัฐต้องแก้ไขปัญหา 
ขยะ ได้ถูกผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ เนื ่องจากในช่วงที่ผ่านมานั้น ประเทศไทยประสบวิกฤต

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากกองขยะเก่าท่ีมิได้ถูกดำเนินการจัดการอย่างถูกต้องในหลายแห่ง ทำให้เกิดเหตุเพลิง
ไหม้อย่างรุนแรงเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ผลกระทบต่อดิน แหล่งน้ำ แหล่งน้ำใต้ดิน 
และอื่น ๆ ตามมา และเมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้เห็นชอบกับ Roadmap 
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยได้กำหนดให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจ 
ประเมิน ขยะมูลฝอยเพื่อปิด และฟื้นฟู สถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอยติมให้ถูกต้อง ส่วนกรณีสถานท่ีกำจัดขยะมูล
ฝอยเอกชนและดำเนินงานไม่ถูกต้อง ให้บังคับใช้กฎหมายให้ดำเนินการอย่างถูกต้อง 
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จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว ทำให้ประเทศไทย ประสบ
ปัญหาการเพิ่มขึ้นของชยะมูลฝอยจำนวนมาก ซึ่งหากระบบจัดการมูลฝอยมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ ก็อาจ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของชุมชนโดยรอบได้ ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นได้ เข้ามามีส่วนร่วมในการวาง
แผนการจัดการขยะมูลฝอย 

เพื่อให้ท้องถิ่นมีการจัดการขยะมูลผ่อยแบบบครบวงจรตั้งแต่การเก็บ การคัดแยก การขนส่ง การนำ
กลับไปใช้ประโยชน์รวมถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีการกำจัดที ่ถูกต้องตามหลักวิชาการและรัฐบาลเห็น
ความสำคัญของขยะมูลฝอยจึงได้กำหนดการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ และได้มีระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 189  ลงวันท่ี 25 กันยายน 2557 และมีหนังสือสั่งการรวมถึงแผนการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ เมื่อ
วันท่ี 26 สิงหาคม 2557 และได้มีมติเห็นขอบ Road Mapขeบuผuแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ (ท.ศ. 2559 - 2564) และได้มอบหมายให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหารือ
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศในระยะส้ัน (พ.ศ. 
2559 -2560) และเร่งรัดการดำเนินงานตามแผน Road Map การจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย 

ซึ่งเทศบาลตำบลพนม ได้ดำเนินโครงการในส่วนของการส่งเสริมการลด คัดแยก ขยะต้นทางเพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน และการมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภายใต้ความรู้ ความเข้าใจ และกรมีจิตสำนึกท่ีดี เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างยั่งยืนและเพื่อความเป็นอยู่ท่ีดี ส่ิงแวดล้อมท่ีปราศจากมลพิษโดยใช้วิธีการจัดการขยะมูลฝอย โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
ขั้นตอนที่ 3 การรวบรวมข้อมูล ดำเนินการ ตังนี้ 

การตรวจสอบนโยบายสาธารณะ ซึ่งจะเป็นการให้นักเรียนศึกษาและสำรวจนโยบายต่างๆของ
หน่วยงานรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล โดยการวางแผนตาราง
กำหนดการ และวันท่ีออกไปท่ีชัดเจน ตัวอย่างการเตรียมสำหรับระดมความคิดเห็นเรื่องแหล่งข้อมูล 
 

ชื่อปัญหาที่ได้รับการคัดเลือก 
แหล่งข้อมูล/ใคร ข้อมูลที่ต้องการ วิธีการเก็บข้อมูล 

ครูและบุคลกรในโรงเรียน 
ปริมาณขยะทิ้งต่อวัน สถานที่ท้ิง 
เวลาท่ีท้ิง ปัญหาท่ีเกิดจากการท้ิง
ขยะ 

การสัมภาษณ์ แบบสอบถามผู ้ ท่ี
เกี่ยวข้อง ข้อมูลเชิงสถิติ 

นักเรียน 
ชน ิดของขยะท ี ่ท ิ ้ งมากท ี ่ สุ ด 
ปริมาณขยะต่อวัน วิธีการกำจัด
ขยะ 

การสัมภาษณ์ เดินสำรวจ การ
สังเกต 
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นโยบายที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน 
นโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย 

เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอย สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องโดยสนองตอบต่อเป้าหมายที ่ใด้
กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 และเป็นแนวทางสำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 9 จึงสมควรกำหนดนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยดังนี้ 

 
นโยบาย 

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย โดยกำหนดรูปแบบการกำจัดขยะมูลฝอยแบบ
ศูนย์กำจัดขยะที่ได้รับการศึกษาออกแบบและก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีระบบและมาตรการการ
ป้องกันปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประชาชน และยังสามารถรองรับปริมาณยะมูลฝอยชุมชนหลาย ๆ 
แห่งรวมกัน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแต่ละชุมชนและไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต
โดย 

1. ควบคุมการผลิตขยะมูลฝอยของประชาชน 
2. สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร และวิชาการแก่ท้องถิ่นเพื่อให้มีการจัตการขยะมูลฝอยแบบครบ

วงจรตั้งแต่การเก็บ การตัดแยก การขนส่ง การนำกลับมาใช้ประโยชน์ และการกำจัดที่ถูกต้องตามห ลัก
สุขาภิบาล 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความร่วมมือกันในการจัตการขยะมูลฝอย
โดยมุ่งเน้นรูปแบบศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนรวม 

4. สนับสนุนให้มีกฎระเบียบ และเกณฑ์การจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมเพื ่อให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 

 
ปัญหาและสาเหตุ 

1. การขาดแคลนท่ีดินสำหรับใช้เป็นสถานท่ีกำจัด 
2. การดำเนินการและดูแลรักษาระบบกำจัดไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
3. ขาดบุคลากรระดับปฏิบัติท่ีมีความรู้ความชำนาญ 
4. ข้อจำกัดต้านงบประมาณ 
5. แผนการขยะมูลฝอยในระดับท้องถิ่นยังไม่มีการพิจารณาดำเนินการในลักษณะศูนย์กำจัดขยะมูล

ฝอยรวม 
6. ระเบียบและแนวทางปฏิบัติในเรื ่องศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมยังไม่เคยมีการกำหนดขึ้นอย่าง

ชัดเจน 
7. ยังมีการนำชยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์น้อย 
8. กฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดการ เช่น ระเบียบให้ท้องถิ่นลงทุนและดำเนินการ

จัดการขยะ 
9. ประชาชนในท้องถิ่นขาดจิตสำนึก ความเข้าใจ และทัศนคติท่ีมีต่อการจัดการขยะมูลฝอย 
10. ประชาชนท่ีอยู่ในขตพื้นท่ีใกล้เคียงต่อต้านการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย 
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เป้าหมาย 
1. ควบคุมอัตราการผลิตขยะมูลฝอยให้มีไม่เกิน 1 กิโลกรัมต่อคน ต่อวันภายในปี พ.ศ. 2544 
2. ให้มีการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 และ 30 ภายในปี พ.ศ. 

2544 และ พ.ศ. 2549 ตามลำดับ 
3. ควบคุมปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างในขตเทศบาลไม่เกินร้อยละ 10 และ 5 ภายในปี พ.ศ. 2594 

และพ.ศ. 2549 ตามลำดับ 
4. ให้ทุกจังหวัดมีแผนงานการจัดการยะมูลฝอยในรูปแบบศูนย์กำจัดชยะมูลฝอย ส่วนกลางสำหรับ

ท้องถิ่นต่าง ๆ สามารถใช้ร่วมกันได้ โดยสนับสนุนให้มีศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
จำนวนจังหวัดท้ังหมดในปี พ.ศ. 2549 (หรือ 38 จังหวัด) มาตรการท่ีจะเสริมให้สามารถนำแนวนโยบายไปสู่
การปฏิบัติ 

1. สนับสนุนให้มีการจัดต้ังศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยใช้ร่วมกันหลายชุมชน 
2. ส่งสริมการลงทุนร่วมจากภาคเอกชนในการกำจัดชยะมูลฝอย และนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ 
3. สนับสนุนภาคเอกชนดำเนินธุรกิจการจัดการขยะมูลฝอย การติดตามตรวจสอบ 
4. ใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายอย่างยุติธรรมและเสมอภาค 
5. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้องกับอัตราค่าธรรมเนียมคำบริการเก็บขนส่งและกำจัดให้ 

สอดคล้องกับค่าดำเนินการ 
6. ปลูกฝังทัศนคติท่ีถูกลัองแก่เยาวชน โดยให้การศึกษาและรณรงค์ให้เกิดความร่วมมือปฏิบัติ รวมท้ัง

ให้ประชาชนและขุมขนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น 
7. ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐและเอกชน 
8. สนับสนุนการศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีระบบ 

ท่ีมา http://www.pcd.go.yh/info_serv/waste_garbage.html#s2 
 

นโยบายการกำจัดขยะของเทศบาลตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
1. มีการจัดก็บขยะทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ 
2. มีการจัดสรรงบประมาณในการกำจัดขยะ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมขนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยโดยมีการจัดอบรมให้ความรู้ใน

การแยกและกำจัดขยะอย่างถูกต้อง 
 

ปัจจัยที่ทำให้นโยบายที่ใช้อยู่ไม่สัมฤทธิ์ผล 
1. การขาดแคลนท่ีดินสำหรับใช้เป็นสถานท่ีกำจัด 
2. การดำเนินการและดูแลรักษาระบบกำจัดไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
3. ขาดบุคลากรระดับปฏิบัติท่ีมีความรู้ความชำนาญ 
4. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ 
5. แผนการขยะมูลฝอยในระดับท้องถิ่นยังไม่มีการพิจารณาดำเนินการในลักษณะศูนย์กำจัดขยะมูล

ฝอยรวม 
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6. ระเบียบและแนวทางปฏิบัติในเรื ่องศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมยังไม่เคยมีการกำหนดขึ้นอย่าง
ชัดเจน 

7. ยังมีการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์น้อย 
8. กฎหมายที่เที ่ยวข้องไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดการ เข่น ระเบียบให้ท้องถิ่นลงทุนและดำเนินการ

จัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน 
9. ประชาชนในท้องถิ่นขาดจิตสำนึก ความเข้าใจ และทัศนคติท่ีมีต่อการจัดการขยะมูลฝอย 
10. ไม่มีการจัดต้ังศูนย์กำจัดชยะมูลฝอยของโรงเรียน ยังคงใช้สถานกำจัดของเทศบาลทำให้ส้ินเปลือง 

งบประมาณในการกำจัดขยะ 
 

กิจกรรมเป้าหมาย 
กิจกรรมเป้าหมายท่ีจะเสริมให้สมารถนำแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติ คือ การสนับสนุนให้มีการจัดต้ัง

ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยใช้ร่วมกันหลายชุมชน 
ชื่อโครงการ : ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรโรงเรียนพนมศึกษา
เกินหตุผลความจำเป็น 

ปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่โรงเรียนพนมศึกษาพบเป็นปัญหามลพิษที่สำคัญ จำเป็นต้องเร่งปรับปรุง
แก้ไข เนื่องจากปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนพนมศึกษาเกินเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จากการเพิ่มขึ ้นของประชากร การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการขยายตัวของธุรกิจ
อุตสาหกรรม ซึ่งยังขาดแคลนสถานที่กำจัด และใช้วิธีการกำจัดที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ปัญหากลิ่นเหม็น ปัญหาน้ำเสียจากน้ำชะขยะ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนของจังหวัด
ระยองในภาพรวม จากปัญหาดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน ก่อนที่ปัญหาขยะมูลฝอย
ส่งผลกระทบรุนแรงมากขึ้น 

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดจากขยะมูลฝอย และให้มีการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกหลัก
วิชาการ รวมถึงการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชนใหม่อย่างคุ้มค่า จึงมีความจำเป็นท่ีต้องผลักดันนโยบาย
ให้มีการจัดต้ังศูนย์กำจัดขยะวัตถุประสงค์กิจกรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยภายในโรงเรียน และให้เกิดกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยที่ครบวงจร 
ถูกหลักสุขาภิบาลโดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งเน้นการคัตแยกวัสดุ โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม ซึ่ง
มีกระบวนกรนำกลับมาใช้ใหม่ และการแปรรูปชยะมูลฝอยอินทรีย์เป็นปุยหมัก 
ผู้ดำเนินการ : นักเรียนโรงเรียนพนมศึกษา 
สถานที่จะดำเนินการ : พื้นท่ีโรงเรียนพนมศึกษา อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1. จัดให้มีโรงคัตแยกขยะในอาคารที่เป็นระบปิด โดยทำการกำจัดขยะให้หมดทุกวันไม่มีขยะตกค้าง 
จึงไม่มีปัญหาต้านกล่ินและแมลงวัน ขยะท่ีเข้าภายในศูนย์ใช้การจัดการฝังกลบท่ีถูกหลักสุขาภิบาลในทุกๆ วัน 

2. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียจากน้ำชะขยะมูลฝอย พร้อมระบบป้องกันการปนเป้ือนของน้ำใต้ดินโดย
การรองกันหลุมฝังกลบด้วยวัสดุกันซึม (HDPE) เพื่อป้องกันการปนเป้ือนต่อแหล่งน้ำธรรมชาติ และนำน้ำท่ีผ่าน
การบำขัดแล้วมาใช้ประโยชน์ในสถานที่กำขัดขยะมูลฝอยโดยไม่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและรับทราบการตรวจสอบคุณภาพน้ำในบ่อสังเกตการณ์ทุก 3 เดือน 
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3. ปรับภูมิทัศน์ ได้กำหนดให้มีการปลูกตันไม้ใหญ่โคยรอบพื้นท่ีท่ีดำเนินการฝังกลบ เป็นพื้นท่ีกันซน 
(Buffier Zone) เพื่อแนวป้องกันฝุ่นและปรับทัศนียภาพให้สวยงามประมาณการคำใช้จ่าย 
ระยะดำเนินการโครงการฯ ปีงบ 2565 
งบประมาณ 

อยู่ในขั้นตอนการประเมินงบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยด้วยเครื่องจักรทันสมัยร่วมกับการใช้แรงงานมนุษย์ทำการคัดแยก
ขยะเพื่อนำส่วนท่ียังมีคุณค่านำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง 

2. ระบบการหมักปุ๋ยชีวภาพจากขยะมูลฝอยประเภทสารอินทรีย์มาเพิ่มมูลคำและใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตร 

3. การแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังานความร้อนหรือเปลี่ยนเป็นรูปก๊าซชีวภาพหรือเลือกการแปรรูป
เพื่อผลิตภัณฑ์อื่นท่ีสามารนำกลับมาใช้ประโยชน์ใด้ใหม่ เช่น ผลิตเป็นบล็อกปูถนน เป็นต้น 

4. ระบบการลดปริมาตรขยะมูลฝอยประเภทอนินทรีย์ที่ไม่สมารถใช้ประโยชนใด้ ก่นนำไปฝังกลบ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

5. ระบบการฝังกลบอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
6.ระบบกำจัดกล่ินและระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมโดยรอบโครงการฯ 
7.จัดภูมิทัศนในพื้นท่ีโครงการให้มีความสวยงาม เพื่อสร้างความรู้สึกและสุขภาพท่ีดีของผู้ปฏิบัติงาน

ภายในโครงการ และประชาชนซื้ออาศัยโดยรอบโครงการ รวมถึงผู้เย่ียมชมการดำเนินกิจการ 
 

ขั้นที่ 4 การพัฒนาและจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย 
เป็นชั้นของการพัฒนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาเขียนเป็นข้อสรุป และแนวทางแก้ไขปัญหาและ

เสนอต่อสาธารณะหรือผู้มีอำนาจเพื่อกำหนด เป็นนโยบายสาธารณะต่อไป การจัดทำข้อเสนอนโยบายและการ
นำเสนอ จะมี 2รูปแบบคือ การทำเป็นบอร์ดนิทรรศการและแฟ้มผลงานซึ่งประกอบ ไปด้วย 4 ส่วน 

ขั้นตอนท่ี 4 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักเรียนได้นำ ข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนท่ี 3 
มาเรียบเรียงสังคราะห์ วิเคราะห์ จัดเป็นหมวดขู่ และจัดทำเป็นข้อเสนอ เชิงนโยบายหรือนโยบายสาธารณะใน
รูปแบบของบอร์ดนิทรรศการและแฟ้มผลงาน (portfolio) เพื่อนำเสนอแก่ผู้ท่ี เกี่ยวข้องต่อไป 

บอร์ดท่ี 1 อธิบายปัญหา บอร์ดนี้จะนำเสนอปัญหาท่ีช้ันเรียนหรือชุมซนร่วมกันเลือกในขั้นตอน ท่ี 2 
โดยจะอธิบายสาเหตุ ความรุนแรง ผลกระทบของปัญหา โดยแสดงให้ เห็นว่าปัญหานี้มีความสำคัญที่รัฐบาล 
หน่วยงานภาครัฐ และชุมชนต้อง จัดการแก้ไข โดยควรระบุช่ือปัญหาให้ชัดเจนไว้ในบอร์ดนี้ 

บอร์ดที่ 2 ประเมินนโยบายสาธารณะที่มีอยู ่ในปัจจุบัน บอร์ดนี้นำเสนอผลการสำรวจนโยบาย
สาธารณะ/มาตรการต่างๆ ท่ีใช้ แก้ไขปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาในบอร์ดท่ี 1 ว่าท่ีปัจจุบันมีนโยบาย อะไรบ้าง 
(ต้ังแต่นโยบายระดับประเทศจนถึงระดับท้องถิ่น และหน่วยงาน ท่ีรับผิดชอบ) ท่ีเกี่ยวข้องโดยสำรวจข้อดีและ
ข้อจำกัดของนโยบายนั้นๆ เพื่อช้ีให้เห็นว่าเพราะเทตุใดนโยบาย/มาตรการเหล่านั้นจึงไม่สามารถแก้ใข ปัญหา
ได้ เพื่อเช่ือมโยงไปสู่บอร์ดท่ี 3 คือ นโยบายของช้ันเรียนหรือของ ชุมชน 
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บอร์ดที่ 3 ข้อเสนอนโยบายสาธารณะของ ชั้นเรียน/ชุมชน บอร์ดนี้จะเป็นการนำเสนอนโยบาย
สาธารณะที่ชั้นเรียนชุมชน ได้ร่วมกันคิดและพัฒนาชื้น (ใส่ชื่อนโยบายที่เลือกไว้ในขั้นตอนที่ 3) เพื่อแก้ใข
ปัญหา โดยระบุถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของนโยบาย งานกิจกรรมที่จะทำให้ข้อเสนอนี้บรรลุเป้าหมาย 
ตลอดจนอธิบายเชื่อมโยงไปถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กฎหมายมาตราที่เกี่ยวข้อง ข้อดีและ ข้อจำกัดของ
นโยบายตังกล่าว รวมไปถึงระบุว่าส่วนใดที่นักเรียนหรือชุมชน สามารถดำเนินการเองได้และส่วนใดที่ต้องขอ
ความร่วมมือสนับสนุน จากหน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ เพื่อกำหนดเป็นนโยบาย สาธารณะต่อไป 

บอร์ดที ่ 4 แผนปฏิบัติการหรือผลการดำเนินงาน บอร์ดเป็นการนำเสนกิจกรรมและแผนการ
ปฏิบัติงานเพื่อแก้ใข ปัญหาต่อหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบ รวมทั้งนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ช้ัน
เรียนหรือชุมชนได้ดำเนินการไปแล้ว เพื่อสร้างความมั่นใจให้ หน่วยงานภาครัฐยอมรับแนวทางท่ีช้ันเรียนหรือ
ชุมชนเสนอ โดยแผนปฏิบัติ การนี้ควรประกอบตัวยขั้นตอนต่างๆ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณท่ีใช้ 
เพื่อให้ภาครัฐสามารถเห็นความสำคัญและความเป็นไปได้ และนำไปประกาศ/ประยุกติใช้เป็นนโยบาย
สาธารณะต่อไป สรุปบอร์ดนิทรรศการทั้ง 4 ส่วนมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันที่จะ ทำให้ผู้ที่งหรือผู้เกี่ยวข้อง
สามารถรับรู้เข้าใจปัญหาและแนวทางแก้ไขที่เสนอ ได้ในเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้นการคัดเลือกข้อมูลเสนอใน
บอร์ดจึงมีความสำคัญ อย่างยิ่ง สำหรับข้อมูลที่เป็นรายละเอียตอื่นๆนักเรียนหรือชุมชนสามารถ นำข้อมูล
เหล่านั้นจัดทำเป็นแฟ้มผลงาน (portiolio) เพื่อให้ประกอบในการ ตัดสินใจได้ 
ขั้นที่ 5 การนำเสนอนโยบายสาธารณะ 

เป็นการนำเสนอนโยบายไปสนอต่อโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานท่ี เกี่ยวซ้องเพื่อให้เห็นความสำคัญ
ของปัญหาท่ีเกิดขึ้น รวมทั้งเห็นความจำเป็น ในการแก้ใข หรือป้องกันปัญหานั้นโดยการกำหนดเป็นนโยบายสา
รารณะเพื่อแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมต่อไป 

นโยบายของโรงเรียนพนมศึกษา 
แผนปฏิบัติการเดินหน้าบริหารการจัดการขยะด้วยกระบวนการ 5 R ของโรงเรียนพนมศึกษา 
หลักการและเหตุผล 
จากการสำรวจปริมาณขยะในประเทศไทย พบว่าในปัจจุบันมีปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื ่อง 

สาเหตุเนื่องจากประชากรมีความต้องการอุปโภคบริโภคที่สะดวกสะบายมากขึ้นโดยการบริโภคอาหารตาม
ร้านค้าที่จัดเตรียมไว้ในบรรจุภัณฑ์ เพื่อการประหยัดเวลาและสะดวกสบายต่อการซื้อกลับบ้าน ส่งผลต่อป
มาณชยะท่ีเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงขยะในโรงเรียนและชุมชน จากปัญหาดังกล่าวจึงเล็งเห็นความสำคัญ
อย่างยิ่งจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา 
การดำเนินกิจกรรม 
1. กิจกรรมบ้านสะอาดปราศจากขยะ 

- การคัดแยะขยะ 
*รณรงค์ใช้ตะกร้า /ถุงผ้าลดโลกร้อน 
- การจัดต้ังธนาคารขยะ 
-รีไซเคิลการประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากเศษวัสดุ 
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2. กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
- กำหนดมาตรการ ระเบียบข้อตกลงการท้ิงขยะให้ถูกท่ี ดูดีสะอาดตา 
- ลดปริมาณขยะโดยใช้ 5R คือ 
Reduce : ลดการใช้ Reuse : การใช้ซ้ำ Recycle : นำกลับมาใช้ Repair : การซ่อมแซม 
Reject : ปฏิเสธ 
-กำหนดเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ เช้านี้ไม่มีขยะ/ขยะหายบ่าย 3 โมง 

3.กิจกรรมสายตรวจตาสัปรด 
- สร้างเครือข่ายสายตรวจโดยปปช.สพฐ.น้อย 

ข้อดี:    1. ส่งเสริมการมีจิตสำนึกท่ีดีในการรักษาส่ิงแวดล้อม 
1. เกิดคุณลักษณะพึงประสงค์ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
3.  มีส่วนร่วมในการช่วยรักษาส่ิงแวดล้อม 
4.  มีคุณธรรม 
5.  ลดปริมาณขยะ 

ข้อท้าทาย 
การใช้ความร่วมมือของบุคคลและหน่วยงานต่างๆนโยบายนี้ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 

ขั้นที่ 6 การสะท้อนประสบการณ์การเรียนรู้ 
เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ การทำAAR เป็นรูปแบบการถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติงาน 

หรือการดำเนินกิจกรรม ต่างๆ ซึ่งคุณครูหรือผู้นำกระบวนการส"มารถนำกระบวนการนี้มาปรับ เพื่อเป็นการ
ประเมินหลังการเรียนรู้และเพื่อให้ทราบว่ากิจกรรมนั้นๆ บรรลุ ตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร 
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บทที่ 4 
ผลการดำเนินงาน 

 
 จากการที ่ได้ดำเนินกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) “โรงเร ียนชุมชนสะอาด 
ปราศจากขยะ มูลฝอย” เพื่อให้นักเรียนมีทักษะเรียนรู้ประชาธิปไตย โดยใช้ปัญหาเป็นฐานผ่านโครงการ 
สร้างสำนึกพลเมือง สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง รู ้จักการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม 
ตระหนักในความรับผิดชอบ เกิดคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ๕ ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ รู้จักบทบาทของตนเอง ตระหนักในความรับผิดชอบต่อการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

1. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะเรียนรู้ประชาธิปไตย โดยใช้ปัญหาเป็นฐานผ่านโครงการสร้างสำนึก 
พลเมืองสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง รู้จักการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม ตระหนักในความ 
รับผิดชอบ เกิดคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ๕ ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต   
อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ รู้จักบทบาทของตนเอง ตระหนักในความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 2. เพื่อให้สถานท่ีโรงเรียนและชุมชนสะอาด ปราศจากขยะ 
 3. ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับบุคคลในโรงเรียนและชุมชน 

2. ขอบเขตของการดำเนินงาน 
 2.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  จำนวน 930 คน 
 2.2 โรงเรียนพนมศึกษา 
 2.3 ชุมชนบริเวณใกล้เคียงโรงเรียน ตลาด เทศบาล รพ.สต. 
 2.4 ระยะเวลา มิถุนายน – สิงหาคม 2564 
 2.5 เครื่องมือท่ีใช้ 
  - แบบสังเกตพฤติกรรม 
  - แบบสอบถามความพึงพอใจ 

3. ผลที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม  
 ผลที่เกิดกับนักเรียน 
 นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการปลูกฝังมีทักษะเรียนรู้ประชาธิปไตยโดยใช้ปัญหาเป็นฐานผ่าน 
โครงการสร้างสำนึกพลเมืองสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง รู้จักการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม 
ตระหนักในความรับผิดชอบ เกิดคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ๕ ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ รู้จักบทบาทของตนเอง ตระหนักในความรับผิดชอบต่อการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
 โรงเรียนสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์โรค 
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 ผลที่เกิดกับชุมชน 
 ชุมชนบริเวณใกล้เคียง สะอาด เป็นระเบียบ ไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์เช้ือโรค และมีความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) “โรงเรียนชุมชนสะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย” 

4. ผลจากการใช้จ่ายงบประมาณ 
 จากสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จำนวน 4,000 บาท ถ้วน 
รายละเอียดดังนี้ 
 จ่ายเป็นค่าดำเนินการวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4,000 บาท 
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แบบสอบถามแบบประเมินความพึงพอใจ/แบบสังเกตพฤติกรรม สรุปได้ดังนี้ 
แบบประเมินกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง(Project Citizen) “โรงเรียนชุมชนสะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย” 

โรงเรียนพนมศึกษา สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 
ระหว่างเดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2564 

 

 คำช้ีแจง 1. โปรดทำเครื่องหมาย 🗸ลงในช่องระดับความพึงพอใจตามความคิดเห็นของท่านว่าแต่ละ      
      รายการประเมิน ท่านมีความพึงพอใจระดับใด โดยแปลความหมายดังนี้ 
5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  4 หมายถึง มีความพอใจมาก  
3 หมายถึง มีความพอใจปานกลาง   2 หมายถึง มีความพอใจน้อย   
1 หมายถึง มีความพอใจน้อยท่ีสุด 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

คำช้ีแจง โปรดทำเครื่องหมาย 🗸ลงใน ( ) ตามความเป็นจริง 
1. ผู้ตอบเป็น 

☑ นักเรียน 20 คน ☑ ครู 3 คน ☑ ผู้บริหาร 2 คน ☑กรรมการสถานศึกษา 5 คน  

☑ บุคคลใน ชุมชน 20 คน 
2. เพศ 

☑ ชาย 19 คน ☑ หญิง 31 คน 

ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจ 
 2.1 ประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมสร้างสำนึกพลมือง(Project Citizen) “โรงเรียนชุมชน
สะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย” จำนวน 4 ตอน 12 ข้อ ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 การประเมินความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อม จำนวน 3 ข้อ 
 ตอนท่ี 2 การประเมินความพึงพอใจด้านการจัดปัจจัย จำนวน 3 ข้อ 
 ตอนท่ี 3 การประเมินความพึงพอใจด้านกระบวนการ จำนวน 3 ข้อ 
 ตอนท่ี 4 การประเมินความพึงพอใจด้านผลผลิต จำนวน 3 ข้อ 

 2.2 วิธีการประเมิน ทำเครื่องหมาย🗸ลงในช่องระดับคะแนนการประเมิน 5 ระดับ ดังนี้  
  คะแนน 5 หมายถึง มีผลการดำเนินงานในระดับ มากท่ีสุด 
  คะแนน 4 หมายถึง มีผลการดำเนินงานในระดับ มาก  
  คะแนน 3 หมายถึง มีผลการดำเนินงานในระดับ ปานกลาง  
  คะแนน 2 หมายถึง มีผลการดำเนินงานในระดับ น้อย  
  คะแนน 1 หมายถึง มีผลการดำเนินงานในระดับ น้อยท่ีสุด 
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ข้อ รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
การประเมินด้านบริบทสภาพแวดล้อม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1 ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม 60.00 30.00 10.00 - - 
2 ความเหมาะสมของขั้นตอนการดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ 64.00 30.00 6.00 - - 
3 ระยะเวลาการดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ 60.00 30.00 10.00 - - 
การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น      
1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรม 56.00 20.00 24.00 - - 
2 ครูมีความรู้ความสามารถในการดำเนินกิจกรรม 80.00 20.00 - - - 
3 ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการ 

ดำเนินกิจกรรม 
40.00 20.00 40.00 - - 

การประเมินด้านกระบวนการ      
1 ลำดับขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 70.00 30.00 - - - 
2 การนำเสนอแลกเปล่ียนการเรียนรู ้ 68.00 18.00 14.00 - - 
3 แผนการดำเนินงาน/กิจกรรมมีความเหมาะสม 60.00 18.00 22.00 - - 
การประเมินด้านผลผลิต      
1 นักเรียนรู้จักการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและการทำงาน 

เป็นทีม ตระหนักในความรับผิดชอบ รู้จักบทบาทของ
ตนเอง เกิดคุณลักษณะของโรงเรียนสุจร ิต  ๕ ประการ 

66.00 20.00 14.00 - - 

2 โรงเรียนมีความสะอาด เป็นระเบียบปริมาณขยะลดลง 68.00 16.00 16.00 - - 
3 ชุมชนมีความสะอาด เป็นระเบียบปริมาณขยะลดลง 58.00 12.00 30.00 - - 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์การประเมินกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citisen) “โรงเรียนชุมชน
สะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย” โดยรวมและรายด้าน 4 ด้าน คือด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น              ด้าน
กระบวนการ และด้านผลผลิต ด้วยการหาคะแนนเฉล่ีย ปรากฏดังตารางท่ี 1 
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 ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยความเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการประเมินกิจกรรมสร้างสำนึก
พลเมือง (Project Citisen) “โรงเรียนชุมชนสะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย” โรงเรียนพนมศึกษา              สพ
ม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม 

ด้านการประเมิน 
ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

ค่าเฉลี่ย                      ระดับ 
1. ด้านบริบท 4.44                       มาก 
2. ด้านปัจจัยเบ้ืองต้น 4.37                       มาก 
3. ด้านกระบวนการ 4.54                       มากท่ีสุด 
4. ด้านผลผลิต 4.44                       มาก 

รวม 4.44                      มาก 

 จากตารางที่ 1 พบว่าการประเมินกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citisen) “โรงเรียนชุมชน
สะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย” โรงเรียนพนมศึกษา สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ตามความคิดเห็นของผู้มี     
ส่วนเกี่ยวข้อง โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือด้านกระบวนการมีคะแนนสูงสุด รองลงมา
ด้านบริบท ด้านผลผลิต ส่วนด้านท่ีมีคะแนนต่ำสุด ได้แก่ด้านปัจจัยเบื้องต้น 

 ตอนที่ 2 วิเคราะห์ผลการประเมินกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citisen) “โรงเรียนชุมชน
สะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย” โรงเรียนพนมศึกษา สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร รายประเด็นและรายด้าน คือ
ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื ้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตด้วยการหาค่าเฉลี ่ย ปรากฏดัง            
ตารางท่ี 2 – ตารางท่ี 5 

 ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ย และระดับผลการประเมินกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citisen) 
“โรงเรียน ชุมชนสะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย” โรงเรียนพนมศึกษา สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ด้านบริบท 

ด้านบริบท 
ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

ค่าเฉลี่ย                       ระดับ 
1. ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม 4.50                       มาก 
2. ความเหมาะสมของขั้นตอนการดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ 4.58                       มากท่ีสุด 
3. ระยะเวลาการดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ 4.50                       มาก 

รวม 4.52                     มากที่สุด 

 จากตารางที่ 2 พบว่าการประเมินกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citisen) “โรงเรียนชุมชน
สะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย” โรงเรียนพนมศึกษา สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ตามความคิดเห็นของผู้มี     
ส่วนเกี่ยวข้องด้านบริบท มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 1 ประเด็น ระดับมาก 2 ประเด็น ท่ีมีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ความเหมาะสมของขั้นตอนการดำเนินงาน รองลงมาความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ      
ในการจัดกิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ 
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 ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ย และระดับผลการประเมินกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citisen) 
“โรงเรียน ชุมชนสะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย” โรงเรียนพนมศึกษา สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ด้านปัจจัย 

ด้านปัจจัย 
ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

ค่าเฉลี่ย                      ระดับ 
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรม 4.32                       มาก 
2. ครูมีความรู้ความสามารถในการดำเนินกิจกรรม 4.80                       มากท่ีสุด 
3. ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม 4.00                       มาก 

รวม 4.37                      มาก 

 จากตารางที่ 3 พบว่าการประเมินกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citisen) “โรงเรียนชุมชน
สะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย” โรงเรียนพนมศึกษา สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ตามความคิดเห็นของผู้มี    ส่วน
เกี่ยวข้องด้านปัจจัย มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็นท่ีมีคะแนน
ค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ครูมีความรู้ความสามารถในการดำเนินกิจกรรม รองลงมานักเรียนมีความรู้     ความเข้าใจ
ในการดำเนินกิจกรรม และประเด็นท่ีมีความเหมาะสมในระดับต่ำสุด ได้แก่ชุมชนมีความรู้      ความเข้าใจและ
ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม 

 ตารางที่ 4 คะแนนเฉลี่ยและระดับผลการประเมินกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citisen) 
“โรงเรียน ชุมชนสะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย” โรงเรียนพนมศึกษา สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร               ด้าน
กระบวนการ 

ด้านกระบวนการ 
ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

ค่าเฉลี่ย                      ระดับ 
1. ลำดับขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 4.70                      มากท่ีสุด 
2. การนำเสนอแลกเปล่ียนการเรียนรู้ 4.54                      มากท่ีสุด 
3. แผนการดำเนินงาน/กิจกรรมดำเนินการมีความเหมาะสม 4.38                      มาก 

รวม 4.54                     มากที่สุด 

 จากตารางท่ี 4 คะแนนเฉล่ียและระดับผลการประเมินกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citisen) 
“โรงเรียนชุมชนสะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย” โรงเรียนพนมศึกษา สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร                ด้าน
กระบวนการ พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่าประเด็นที่มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ลำดับขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม รองลงมาได้แก่การนำเสนอแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 
และประเด็นท่ีมีคะแนนเฉล่ียต่ำสุด คือ แผนการดำเนินงาน/กิจกรรมดำเนินการมีความเหมาะสม 
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 ตารางที่ 5 คะแนนเฉลี่ยและระดับผลการประเมินกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citisen) 
“โรงเรียน ชุมชนสะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย” โรงเรียนพนมศึกษา สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ด้านผลผลิต 

ด้านผลผลิต 
ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

ค่าเฉลี่ย                      ระดับ 
1. นักเรียนรู้จักการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม  
ตระหนักในความรับผิดชอบ รู้จักบทบาทของตนเอง เกิดคุณลักษณะของ
โรงเรียนสุจริต ๕ ประการ 

4.52                       มากท่ีสุด 

2. โรงเรียนมีความสะอาด เป็นระเบียบปริมาณขยะลดลง 4.52                       มากท่ีสุด 
3. ชุมชนมีความสะอาด เป็นระเบียบปริมาณขยะลดลง 4.28                       มาก 

รวม 4.44                      มาก 

 จากตารางท่ี 5 คะแนนเฉล่ียและระดับผลการประเมินกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citisen) 
“โรงเรียนชุมชนสะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย” โรงเรียนพนมศึกษา สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ด้านผลผลิต 
พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่าประเด็นที่มีคะแนนเฉล่ี ย
สูงสุดได้แก่นักเรียนรู้จักการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม ตระหนักในความรับผิดชอบ     
รู้จักบทบาทของตนเอง เกิดคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ๕ ประการ รองลงมาได้แก่ โรงเรียนมีความสะอาด 
เป็นระเบียบปริมาณขยะลดลง และประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด คือชุมชนมีความสะอาด เป็นระเบียบ
ปริมาณขยะลดลง 
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     บทที่ 5 
    สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 
 การรายงานผลการดำเนินงานกิจกกรมสร้างพลเมือง (Project Citisen) “โรงเรียนสะอาด ปราศจาก
ขยะมูลฝอย ” โรงเรียนพนมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เพื่อให้
นักเรียนมีทักษะเรียนรู้ประชาธิปไตยโดยใช้ปัญหาเป็นฐานผ่านโครงการสร้างสำนึกพลเมือง ร่างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง รู้จักการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม ตระหนักในความรับผิดชอบ เกิด คุณลักษณะ
ของโรงเรียนสุจริต 5 ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ รู้จัก
บทบาทของตนเอง ตระหนักในความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 ความมุ่งหมายของการดำเนินกิจกกรมสร้างสำนึกพลเมืองดี (Project Citisen) “โรงเรียนสะอาด 
ปราศจากขยะมูลฝอย ” 

1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมมีทักษะเรียนรู้ประชาธิปไตยโดยใช้ปัญหาเป็นฐานผ่านโครงการสร้าง 
สำนึกพลเมืองสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง รู้จกการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม ตระหนักใน
ความรับผิดชอบ เกิด คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 5 ประการ คือทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต อยู่อย่าง พอเพียง จิตสาธารณะ รู้จักบทบาทของตนเอง ตระหนักในความรับผิดชอบต่อการเรียนนรู้ด้วย
ตนเอง 
 2. เพื่อให้สถานท่ีโรงเรียนสะอาด ปราศจากขยะ 
 3. ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับบุคคลในโรงเรียนและนักเรียนพนมศึกษาทุกคน 
สรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลที่เกิดกับนักเรียน 
  นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการปลูกฝังมีทักษะเรียนรู้ประชาธิปไตยโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ผ่านโครงการสร้างสำนึกพลเมืองสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง รู้จักการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและการทำงาน
เป็นทีมตระหนักความรับผิดชอบ เกิด คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 5 ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด มี
วินัย ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ รู้จักบทบาทของตนเอง ตระหนักในความรับผิดชอบต่อการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ผลที่เกิดกับโรงเรียน 

1. โรงเรียนสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย ไม่เป็นแหล่งพาะพันธุ์โรค 
2. ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบ รู ้จักหน้าที่ เป็น

พลเมืองดี 
ข้อเสนอแนะ 
1. กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมท่ีละเอียดอ่อนและมีข้อจำกัดในการลงเก็บขยะไม่เต็มท่ี เนื่องจากปัจจุบัน 

เกิดเหตุการณ์โรงระบาด ไวรัส โควิด 19 ระยะ จึงทำให้ไม่สามารถลงพื้นท่ีได้ท่ัวถึงและด้วยระยะเวลาท่ีจำกัด 
ทำให้ผลการดำเนินงานกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citisen) “โรงเรียนสะอาด ปราศจากขยะมูล
ฝอย ” ของโรงเรียนพนมศึกษายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าท่ีควรและยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาต่อไป 
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การสร้างความเป็นพลเเมืองให้เกิดกับประชาชนเป็นเรื่องที่ทุกประเทศในโลกต่างให้ความสำคัญและ
พยายามอำนาจหลักท่ีขันคล่ือนประเทศให้อยู่รอดและก้าวพ้นวิกฤตการณ์ตาง ๆ เมื่อประชาชนเป็นพลเมืองท่ีมี
คุณภาพยอมส่งผลต่อการสร้างสรรค์สังคมท่ีมีคุณภาพท่ีเป็นฐานรากของสังคมเข้มแข็งและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน
แท้จริง ต้ังแต่อดีดจนถึงทุกวันนี้ ประเทศต่าง ๆ มีการปลูกฝังรากฐานความรู้ของความเป็นพลเมืองให้สืบทอด
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนความเป็นพลมืองในสังคมร่วมสมัยจำเป็นต้องสร้างกลไกทางการศึกษาขึ้นเพื่อที่จะสร้าง
พลเมืองใหมีความรับผิดชอบด้วยจิตสำนึกในตนเอง อีกทั้งมีความรับผิดชอบต่อผู้อื่นและต่อชุมชนของตนเอง 
โดยคำนึงถึงเหตุและผลท่ีกำหนดไว้ในหลักนิติรัฐท่ีคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพความเป็นมนุษย์รวมถึงสิทธิมนุษย์
ชนอยางเสมอภาคและเท่าเทียมกัน เป็นพลมืองท่ีกระตือรือร้น (Active ctizen) อันเป็นคุณลักษณะของความ
เป็นพลเมืองที่พึงประสงค์การสร้างความเป็นพลมืองคุณภาพให้เกิดขึ้นในสังคมโดยมุ่งเน้นให้สมาชิกเป็ น
พลเมืองไทยร่วมสมัยที่กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบด้วยจิตสำนึกในตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อชุมชนของ
ตนเอง ตลอดจนคำนึงถึงเหตุและผลที่กำหนดไว้ในหลักนิติรัฐตามสิทธิและเสรีภาพความเป็นมนุษย์ และสิทธิ
มนุษยชนอย่างสมอภาคและเท่าเทียมเพื่อส่งผลต่อการสร้างสังคมท่ีมีคุณภาพท่ีเป็น ฐานรากของสังคมเข็มแข็ง
และพัฒนาได้อย่างยั่งยืนแท้จริงนั้น ควรมุ่งเน้นดำเนินการใน 3 มิติ คือด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านความคิด
และความเชื ่อ (เจตคติ) และด้านการปฏิบัติตนโดยให้ ความสำคัญกับการเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มี
คุณลักษณะต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม 

พลเมืองพึงได้รับการปลูกฝังให้มีคุณธรรมความเป็นพลเมืองเพื่อเป็นหลักในการดำเนิน ชีวิต คุณธรรม 
พลเมืองจะช่วยตนและขจัดปัญหาท่ีเกิดกับบุคคล สังคม และประเทศซาติได้อย่างดีด้วย เหตุผลท่ีว่า เมื่อทุกคน 
ประพฤติปฏิบัติตนดี อุปสรรคปัญหาต่าง ๆ จะหมดสิ้นไป บุคคลจะดำรงชีวิด ด้วยความสงบสุข มีความรัก 
ความสามัคคี และสมานฉันท์ต่อกัน นำมาซึ่งความสุขสงบเจริญก้าวหน้า มั่นคงแห่งสังคมในท่ีสุด อย่างไรก็ตาม 
คุณธรรมความเป็นพลเมืองจะมีขึ้นได้อย่างแท้จริงเมื ่อสมาชิกใน สังคมมีความซื่อสัตย์ต่อกัน (Honesty) มี
ความไว้วางใจกัน (Trust) และเคารพและปฏิบัติตาม กฎหมาย (Lawbidingness)การเสริมสรางและพัฒนา
คุณลักษณะของความเป็นพลเมืองในบริบทท่ีเหมาะสมกับ สถานการณ์ปัจจุบันและสอดรับกับความท้าทายของ
โลกสมัยใหม่เพื่อให้เป็นปัจจัยกำลังอำนาจหลักไป ช่วยชับเคล่ือนสังคมไทยพัฒนาสู่อนาคต เป็นเรื่องจำเป็นท่ี
ต้องได้รับการดำเนินการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ความเป็นพลเมืองไม่อาจสร้างให้เกิดขึ้นได้โดยเร็วแบบ
ฉาบฉวยพราะเป็นเรื่องของการ สร้างจิตสำนึกท่ีจะต้องหยั่งรากสึกในแต่ละช่วงวัยเพื่อบ่มเพาะพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงคให้ส่ังสมจน กลายเป็นนิสัยท้ังในเรื่องการใช้ชีวิตส่วนตัว การใช้ชีวิตในครอบครัว การใช้ชีวิตในชุมชน 
และการใช้ ชีวิตในประเทศชาติการบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ
เอกชน ประชาสังคม และสื่อมวลชน ที่มีเนื้องานสวนใดสวบหนึ่งสอดลองกับการสรางและพัฒนา ความเป็น
พลเมืองไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบจะนำมาซึ่งความสำเร็จที่ยั่งยืนมากกว่าการให้ความสำคัญ และแยกส่วน
ดำเนินการเปนช่วงๆ ตามกระแส 
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