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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่านิยมประชาธิปไตยของเยาวชนไทย กลุ่มเป้าหมายใน
การศึกษา ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2559
อายุระหว่าง 14-18 ปี จ�ำนวน 1,328 คน การวิจัยด�ำเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการกับผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ กลุ่มคณะกรรมการนักเรียน จ�ำนวน 41 คน
และเลือกสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ จ�ำนวน 6 คน ผลการศึกษาพบค่านิยมประชาธิปไตย
เยาวชนไทยที่พึงประสงค์ดังนี้ (1) ยอมรับความแตกต่างทางเพศ (2) ความไว้วางใจและเชื่อมั่นผู้อื่น
(3) ติดตามข่าวสาร (4) มีน�้ำใจและจิตสาธารณะ และ (5) รักชาติและภูมิใจในความเป็นชาติ ค่านิยม
ประชาธิปไตยของเยาวชนไทยทีไ่ ม่พงึ ประสงค์และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตย พบดังต่อไปนี้
(1) ความสัมพันธ์อ�ำนาจแนวดิ่ง (2) ค�ำนึงผลตอบแทน (3) ให้คุณค่าต่อวัตถุนิยม และ (4) ขาดระเบียบ
วินัยและไม่เคารพกฎหมาย
ค�ำส�ำคัญ: ค่านิยมประชาธิปไตย พลเมือง เยาวชนไทย

Abstract
The objective of this research was to study Thai youth’s democratic values. The 1,328
target population were grade 10-12 students at Wat Khemapirataram school in Nonthaburi, Thailand,
2016 academic year. The research was conducted by using the following methods: non-participant
observation, informal interview with 41 members of the student council and in-depth interviews
with 6 key informants. The findings indicated desirable characteristics of Thai youth’s democratic
value as follows: (1) having tolerance of gender differences, (2) trust and teamwork, (3) follow
and update the news, (4) kindness and public mind, and (5) patriotism. The findings also showed
undesirable characteristics of Thai youth’s democratic value and an obstacle to the development
of democracy as follows: (1) hierarchical power relation, (2) exploitation or profit, (3) materialism,
(4) lack of discipline and not abiding to the law.
Keywords: Democratic Values, Citizenship, Thai Youth

92 SUTHIPARITHAT

Vol.33 No.105 January - March 2019

บทน�ำ

จากปัญหาการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทยที่มุ่งปรับโครงสร้างการบริหาร การเลือก
ผู้แทน การแก้ไขกฎหมาย แต่สิ่งหนึ่งที่ควรให้ความส�ำคัญด้วยก็คือการศึกษาด้านค่านิยมประชาธิปไตย
ในตัวพลเมือง เหตุใดค่านิยมประชาธิปไตยถึงมีความส�ำคัญและต้องศึกษา ค�ำตอบที่ปรากฏ คือ ค่านิยม
เป็นความคิดและสิง่ ทีย่ ดึ ถืออยูใ่ นตัวบุคคล เป็นสิง่ ทีค่ นในสังคมเห็นว่าควรค่าแก่การปฏิบตั ิ (สุนทรี โคมิน
และสนิท สมัครการ, 2522, น. 7) ยิ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีความพยายามในการพัฒนาการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ค่านิยมประชาธิปไตยจึงเป็นสิ่งส�ำคัญในการเป็นตัวน�ำความคิดและการแสดงออก
อันส่งผลต่อสถานการณ์ประชาธิปไตยในไทย
ทั้งนี้ งานวิจัยด้านค่านิยมประชาธิปไตยในไทยที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่า ปัญหา
ส่วนใหญ่คือคนไทยมีค่านิยมประชาธิปไตยด้านประโยชน์ส่วนรวมอยู่ในระดับต�่ำ แต่มองค่านิยมที่เป็นผล
ประโยชน์ตอ่ ตนเองในระดับสูง (คะนอง พิลนุ , จุฬาภรณ์ ศิลาอาสน์, เบญจพร ประจง และวงธรรม สรณะ, 2554,
น. 3) ส่วนหนึง่ มาจากการอบรมบุตรหลานให้โตไปเป็นเจ้าคนนายคน มียศถาบรรดาศักดิ์ (พนัส หันนาคินทร์,
2521, น. 51) ซึ่งค�ำสอนดังกล่าวขัดแย้งกับเรื่องความเท่าเทียมของคนตามหลักประชาธิปไตย มีการเอา
เปรียบเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง น�ำไปสู่ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ไม่เคารพกฎเกณฑ์
ตามหลักกฎหมาย และปัญหาอื่นๆที่กระทบต่อสังคมเป็นวงกว้าง ความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม รวมถึง
ปัญหาความแตกต่างเรื่องความคิดทางการเมืองที่ไม่สามารถหาจุดร่วมทางความคิดและด�ำเนินไปตาม
หลักประชาธิปไตยได้ ท�ำให้ประชาธิปไตยในไทยล้มลุกคลุกคลานมาตลอด 80 กว่าปี หากมองย้อนกลับ
ไปประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงประเทศเดียวที่มีปัญหาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย แต่ประเทศ
ที่ปกครองระบอบประชาธิปไตยหลายประเทศล้วนเคยผ่านปัญหาด้านการพัฒนาประชาธิปไตยมาแล้ว
ทั้งสิ้น เช่น การพยายามประกาศแยกตัวในแคว้นกาตาลุญญาของสเปน ปัญหาผิวสีในสหรัฐอเมริกา แต่
สิ่งที่ท�ำให้ประเทศเหล่านี้มีความพยายามแก้ไขปัญหา คือ การศึกษาถึงค่านิยมประชาธิปไตย พฤติกรรม
และวัฒนธรรมของพลเมืองในทุกช่วงวัยว่าเป็นอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนหรือต้องการ
อะไรเมือ่ เทียบกับในอดีต และเน้นให้การศึกษาด้านประชาธิปไตยทีค่ าดหวังในเด็กและเยาวชนทีจ่ ะเติบโต
มาเป็นพลเมืองรุ่นใหม่
การจะพัฒนาประชาธิปไตยในไทยนอกจากศึกษาค่านิยมประชาธิปไตยในผูใ้ หญ่ทมี่ ผี ลการศึกษา
อย่างต่อเนื่องมามากมายแล้ว การศึกษาในเด็กและเยาวชนก็เป็นสิ่งจ�ำเป็นว่าในขณะนี้เยาวชนไทยมีค่า
นิยมประชาธิปไตย แนวทางการเรียนรู้ แนวคิด การแสดงออก ความต้องการ และปฏิบัติตัวอย่างไรต่อ
สังคม มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตมากน้อยเพียงไร แตกต่างจากผู้ใหญ่หรือไม่ เพื่อเป็นแนวทางพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) ที่กลับมามีขึ้นอีกครั้งหลังเป็นวิชาที่ถูก
ลดความส�ำคัญลงไปตั้งแต่ พ.ศ. 2521 ให้กลับมาเป็นวิชาหลักในการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง พ.ศ. 2553
- พ.ศ. 2561 เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาระบอบประชาธิปไตยและปัญหาหน้าที่พลเมืองไทยในปัจจุบัน งาน
ศึกษานี้จะท�ำให้ทราบถึงค่านิยมประชาธิปไตยในเยาวชนและปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขเพื่อน�ำไปพัฒนา
หลักสูตร เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองและพัฒนาประชาธิปไตยไทยต่อไป

วัตถุประสงค์ในการวิจัย

เพื่อศึกษาค่านิยมประชาธิปไตยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดนนทบุรี

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและค่านิยมประชาธิปไตย

การปกครองรูปแบบประชาธิปไตยในปัจจุบันมีความหมายไปในทางบวกว่าเป็นการปกครองที่
เชิดชูความเท่าเทียมกันของมนุษย์ (นิยม รัฐอมฤต, 2553, น. 5) เป็นการปกครองที่จัดระเบียบของคน
หมู่มาก สิ่งส�ำคัญของการปกครองระบบประชาธิปไตย คือ เสรีภาพ ความเสมอภาค ภราดรภาพ หลัก
เสียงข้างมากและรับฟังเสียงข้างน้อย การรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีการเกิดกลุม่ ผลประโยชน์และ
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สถาบันทางการเมืองต่างๆในสังคมเพื่อถ่วงดุลอ�ำนาจ จัดสรรอ�ำนาจและรักษาเสถียรภาพทางการเมือง
ส่วนค่านิยมเป็นสิ่งที่บุคคลในสังคมเห็นว่ามีคุณค่าควรแก่การปฏิบัติและยึดถือ มีทั้งรูปแบบที่ดีและไม่ดี
ในหนึ่งบุคคลสามารถมีได้มากกว่าหนึ่งค่านิยมและมีที่มาจากประสบการณ์ในชีวิตที่ได้รับ ทั้งยังสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาและสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป (โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์, 2531, น. 18) ผู้ที่
มีคา่ นิยมประชาธิปไตยจึงต้องมีความเชือ่ ในระบอบประชาธิปไตยว่าเป็นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่า ปฏิบตั ติ นให้ดำ� รงอยู่
ในกฎเกณฑ์ของประชาธิปไตย และแสดงออกได้ถงึ ลักษณะการมีวฒ
ั นธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
(ยุทธพงศ์ วงศ์วณิช, 2540, น. 19-21) คือ
1) ประชาชนต้องมีจิตใจต้องการการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากกว่าการปกครองแบบ
ระบอบอื่น และมองว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน
และเพื่อประชาชน
2) เชื่อมั่นในศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในตนเองและผู้อื่น มีความเสมอภาคใน
โอกาส เพศ การเมือง การศึกษา การรักษาพยาบาล เศรษฐกิจ เพื่อให้บุคคลพัฒนาศักยภาพที่แตกต่าง
ได้อย่างเท่าเทียม ยอมรับความคิดเห็นทีข่ ดั แย้งกับตนเองและมีความอดทนอดกลัน้ จากความหลากหลาย
ในพฤติกรรม
3) เคารพในกฎหมายและกฎเกณฑ์ตามประชาธิปไตย มีการรับฟังเสียงข้างมาก และคุ้มครอง
เสียงข้างน้อยเพื่อเป็นหลักประกันว่าการกระท�ำนั้นเป็นไปเพื่อแก้ปัญหาและเพื่อผลประโยชน์ของคน
ส่วนใหญ่ รวมถึงต้องท�ำตามหลักข้อตกลงที่ต้องปฏิบัติตามของทั้งสองฝ่ายอย่างยุติธรรม และไม่กระท�ำ
การละเมิดต่อผู้อื่น
4) มีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการติดตามข่าวสารและแสดงความคิดเห็น
5) มีส�ำนึกในสิทธิและหน้าที่พลเมืองของตน มีการบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมและเห็นถึง
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากสิ่งที่ท�ำ
6) มองโลกในแง่ดี ไว้ใจว่าผูอ้ นื่ ก็มคี วามสามารถ เชือ่ มัน่ ในเจ้าหน้าทีห่ รือสถาบันของรัฐ เพราะ
การเมืองเป็นเรื่องของความไว้ใจ ความร่วมมือกัน และใฝ่ฝันในสันติภาพ
7) วิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์
นอกจากนีค้ า่ นิยมประชาธิปไตยทีพ่ งึ ประสงค์ยงั ต้องมีลกั ษณะของความเป็นพลเมือง (Citizenship)
กล่าวคือ มีความกระตือรือร้นมากกว่าการนิง่ เฉย สามารถพึง่ ตนเองได้ การเข้าไปมีสว่ นร่วมในการปกครอง
ทางการเมือง การมีส่วนร่วมยังเชื่อมโยงสิทธิและความรับผิดชอบ โดยสิทธิและหน้าที่แยกออกจากกัน
อย่างชัดเจนไม่ได้ เช่น สิทธิและหน้าที่ออกไปเลือกตั้ง สิทธิที่จะวิพากษ์วิจารณ์และหน้าที่ที่จะต้องติดตาม
การท�ำงานของรัฐบาล การมีค่านิยมประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองจึงถือได้ว่ามีพลังด้านบวกที่จะ
ส่งผลต่อการปกครองทีจ่ ะได้ประโยชน์จากรัฐ และส่งผลต่อสภาพของรัฐ (เออเจนี เมริโอ, 2557, น. 27-28)
ค่านิยมประชาธิปไตยยังรวมถึงการมีจิตส�ำนึกที่มีต่อสาธารณะ มองตนเองว่าเชื่อมโยงกับสังคม
เป็นการตระหนักรู้และค�ำนึงถึงส่วนรวมร่วมกัน มีการค�ำนึงถึงผู้อื่นร่วมสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกับตน อาจ
มีการก�ำหนดกลุ่มร่วมกันทางสังคมซึ่งกลุ่มดังกล่าวท�ำให้เกิดจิตส�ำนึกในกลุ่มต่างชนิดกัน เช่น จิตส�ำนึก
ทางเชื้อชาติ จิตส�ำนึกทางชาติพันธุ์ หรือจิตส�ำนึกทางชนชั้น เป็นต้น เพราะการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมและ
ภายในสังคมต้องมีการพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน มีการท�ำตามบทบาทหน้าทีท่ แี่ ตกต่างกันออกไป (ไพบูลย์
วัฒนศิริธรรม และสังคม สัญจร, 2543, น. 22-29)

ขอบเขตการศึกษา

1. ขอบเขตพื้นที่
1.1 ก�ำหนดขอบเขตเป็นอ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จากผลส�ำรวจส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
พบว่า จังหวัดนนทบุรีมีจ�ำนวนประชากรในวัยเยาวชนช่วงอายุระหว่าง 15-24 ปี ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพ
ตนเองในทุกๆ ด้านมากที่สุดเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นในเขตภาคกลางโดยเฉพาะในเขตตัวเมืองเทศบาล
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(ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2558) เป็นจังหวัดทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงร้อยละของประชากรทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตและ
นอกเขตเทศบาล ในการส�ำรวจส�ำมะโนประชากร พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2553 พบว่ามีประชากรย้ายถิ่นเข้า
มาในเขตเทศบาลมากขึ้นจากเดิมร้อยละ 18.7 ในปี พ.ศ. 2533 เพิ่มเป็นร้อยละ 43.4 ในปี พ.ศ. 2553
และในปี พ.ศ. 2568 จังหวัดนนทบุรจี ะมีการขยายตัวของประชากรมากทีส่ ดุ รองจากจังหวัดสมุทรปราการ
เมือ่ เทียบกับจังหวัดในเขตปริมณฑลด้วยกันทัง้ หมด (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2556) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของประชากรน�ำมาสู่สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยรวม ใน
เรื่องการขยายที่อยู่อาศัย การปรับตัว ความต่างทางวัฒนธรรม ความเจริญและเสื่อมโทรมบางประการ
นอกจากนี้จังหวัดนนทบุรียังเป็นจังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการท�ำเกษตรกรรมส่วนหนึ่งมาเป็นการ
ท�ำอุตสาหกรรม ด�ำรงชีวิตแบบคนเมือง มีความทันสมัยโดยเปลี่ยนจากรูปแบบสังคมดั้งเดิมไปสู่สังคม
สมัยใหม่ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ท�ำลายสังคมแบบเดิมลงแต่ยังคงรักษาบางลักษณะควบคู่ไปกับสังคม
สมัยใหม่ พบเห็นได้จากการเปรียบเทียบลักษณะสังคมดัง้ เดิม และสังคมสมัยใหม่ในรูปแบบครอบครัวเลีย้ ง
เดี่ยวและครอบครัวขยาย (ทิพาพร พิมพิสุทธิ์, 2531, น. 13) ซึ่งครอบครัวนั้นถือเป็นสถาบันทางสังคม
ระดับแรกที่ส�ำคัญของเยาวชนในการเลี้ยงดูกล่อมเกลา สามารถสร้างอิทธิพลแนวคิดทางการเมืองและ
แนวคิดอื่นได้ในระดับที่สูงและส่งผลในระยะยาวนาน โดยผู้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
มีรายละเอียดที่แตกต่างกัน (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2524, น. 25) ผลส�ำรวจยังแสดงให้เห็นว่าจังหวัด
นนทบุรเี ป็นจังหวัดในเขตปริมณฑลมีระดับประชากรทีม่ กี ารศึกษาในระดับอุดมศึกษามากทีส่ ดุ (ส�ำนักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2558) ซึ่งระดับการศึกษาของพ่อแม่หรือครอบครัวมีความสัมพันธ์ต่อการอบรมเลี้ยงดูและ
ปลูกฝังค่านิยม ยิ่งมีการศึกษามากยิ่งเห็นความส�ำคัญของรัฐบาลมาก การติดตามเรื่องราวทางการเมือง
ความเป็นพลเมืองและส�ำนึกพลเมืองยังเจริญไปตามระดับการศึกษา (แสงสุรยี ์ คนศิลป์, 2519, น. 26-28)
จากเหตุผลทัง้ หมดผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาค่านิยมประชาธิปไตยในเขตจังหวัดนนทบุรอี นั เป็นพืน้ ทีร่ อยต่อ
ระหว่างเขตเมืองและชนบทซึ่งได้ผสานความเป็นเมืองและชนบทอย่างลงตัวด้วยประชากรที่หลากหลาย
แตกต่างกันไป
1.2 โรงเรียนเป้าหมายในการเก็บข้อมูล คือ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 อันมีคุณสมบัติ คือ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
มีลักษณะเป็นโรงเรียนสหศึกษา และเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) 1 ใน
500 ของประเทศไทย ซึ่งโรงเรียนมาตรฐานสากลมีเป้าหมายมุ่งเน้นการเรียนการสอนด้านประชาธิปไตย
และคาดหวังให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในฐานะพลเมืองของชาติ
2. ขอบเขตเป้าหมายและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ปีการศึกษา 2559 ช่วงอายุระหว่าง
14-18 ปี จ�ำนวน 1,328 คน แบ่งเป็น นักเรียนชาย 684 คน และ นักเรียนหญิง 644 คน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จ�ำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น
เพศ
ชาย

หญิง

รวม

ม.4

230

191

421

ม.5

212

228

440

ม.6

242

225

467

684

644

1,328

รวมทั้งหมด
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3. ขอบเขตเวลา
เริ่มท�ำการศึกษาตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา
ทั้งสิ้น 2 ปี 3 เดือน

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant
Observation) สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)
แบ่งการเก็บข้อมูล 2 ขั้นตอน คือ ขั้นปฐมภูมิ และ ขั้นทุติยภูมิ
1. ขั้นปฐมภูมิ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่
1.1 การสังเกต ท�ำการสังเกตกลุม่ เป้าหมายภายในบริเวณโรงเรียนและในห้องเรียนเป็นจ�ำนวน
คละกันในระดับ ม.4 - ม.6 แบ่งการสังเกต 5 ช่วงเวลา คือ ก่อนเข้าเรียน ระหว่างเรียน พักกลางวัน
หลังเลิกเรียน และกิจกรรมนอกห้องเรียนหรือนอกเวลาราชการ เช่น การทัศนศึกษา กิจกรรมที่ต้องท�ำ
ในวันนักขัตฤกษ์ เป็นต้น
1.2 การสัมภาษณ์ คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลและท�ำการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ (Informal
Interview) จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง คือ กลุ่มคณะกรรมการนักเรียน จ�ำนวน 41 คน โดย
ทางโรงเรียนรับสมัครคณะกรรมการนักเรียนทีก่ ำ� ลังศึกษาในระดับมัธยมปลายเท่านัน้ เพราะอยูใ่ นวัยทีเ่ ริม่
รับผิดชอบ เริม่ มีวยั วุฒิ และให้ชว่ ยดูแลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Informant)
เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จ�ำนวน 6 คน จากหน้าที่ความรับผิดชอบ 6 ฝ่าย ในการเป็น
คณะกรรมการนักเรียน ดังนี้
1) นาย ก. ตัวแทนผู้รับผิดชอบดูแลคณะกรรมการนักเรียน
2) นาย ข. ตัวแทนผู้รับผิดชอบดูแลฝ่ายอาคารสถานที่
3) นางสาว ค. ตัวแทนผู้รับผิดชอบฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
4) นางสาว ง. ตัวแทนผู้รับผิดชอบฝ่ายทั่วไป
5) นางสาว จ. ตัวแทนผู้รับผิดชอบฝ่ายส�ำนักงาน
6) นาย ฉ. ตัวแทนผู้รับผิดชอบฝ่ายปฏิคมและพยาบาล
ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) จ�ำนวน 6 คน เป็นผู้ให้ข้อมูลที่เรียนอยู่ในระดับ ม.4 ม.5
และ ม.6 เป็นจ�ำนวนคละกัน และสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและโรงเรียน ได้แก่ ตัวแทนอาจารย์
ในโรงเรียน
ค�ำถามในการสัมภาษณ์เป็นรูปแบบปลายเปิดด้านความเท่าเทียม ความเสมอภาค ด้านเสรีภาพ
การมีจติ ส�ำนึกสาธารณะ การเคารพกฎหมาย ความเข้าใจในความเป็นประชาธิปไตยและกระบวนการทาง
ประชาธิปไตย และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยค�ำถามที่ใช้สัมภาษณ์ได้ออกแบบค�ำถามขึ้นใหม่ และ
บางส่วนดัดแปลงมาจากงานวิจัยอื่น ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมโดยให้ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 2 ท่าน
ตรวจสอบความถูกต้องและความแม่นตรงของค�ำถาม อ้างอิงการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลจากวิธีการ
พิจารณาศึกษาวิเคราะห์ค่านิยมประชาธิปไตยที่พึงประสงค์ ตามหลัก “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และค่านิยม
ประชาธิปไตยทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ ในรายงานคณะอนุกรรมาธิการสภาปฏิรปู แห่งชาติ วาระพัฒนาที่ 4 : ระบบ
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม เพือ่ ความเป็นพลเมืองทีด่ แี ละมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ ประเด็นค่านิยมประชาธิปไตย
และความเป็นพลเมืองดีกบั การพัฒนาระบอบประชาธิปไตย (สภาปฏิรปู แห่งชาติ, 2558, น. 14-30, 80-82)
2. ขั้นทุติยภูมิ ศึกษาบริบทจากเอกสารข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ อาทิ แบบบันทึกการ
เข้าเรียนของแต่ละระดับชั้น สถิติบันทึกการขาด ลา มาสาย สถิติกิจกรรม วารสารโรงเรียน งานวิจัย
พฤติกรรมในชั้นเรียนและงานวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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การวิเคราะห์และตีความข้อมูล

สรุปผลการวิจัยโดยให้เหตุผลแบบอุปนัย ใช้วิธีพรรณนาในการเรียบเรียงข้อมูล

ผลการศึกษา
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาค่านิยมประชาธิปไตยของเยาวชนไทยกลุ่มเป้าหมาย
ด้านที่พึงประสงค์
ด้านที่ไม่พึงประสงค์
1) ยอมรับความแตกต่างด้านเพศ
1) ความสัมพันธ์อ�ำนาจแนวดิ่ง
2) มีความไว้วางใจและเชื่อมั่นผู้อื่น

2) ค�ำนึงผลตอบแทน

3) ติดตามข่าวสารอยู่เสมอ

3) ให้คุณค่าต่อวัตถุนิยม

4) มีน�้ำใจและจิตสาธารณะ

4) ขาดระเบียบวินัยและไม่เคารพกฎหมาย

5) รักชาติและภูมิใจในความเป็นชาติ

ด้านค่านิยมที่พึงประสงค์

1. ยอมรับความแตกต่างด้านเพศ (Having Tolerance of Gender Differences) จากการเก็บข้อมูล
พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีการยอมรับความแตกต่างทางเพศที่หลากหลาย กล่าวคือ นอกจากเพศสภาพที่มี
มาแต่กำ� เนิดแล้วนัน้ การแสดงออกทางเพศทีส่ ามก็ถกู มองว่าเป็นเรือ่ งส่วนตัวซึง่ ไม่มผี ลต่อความสามารถ
ในด้านอื่นๆ และเป็นที่ยอมรับได้ในวัยเดียวกัน การที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาเปิดรับเพศทางเลือก
มากกว่าเป็นเพราะได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตกและสื่อสมัยใหม่ที่สื่อสารให้เพศที่สามมีบทบาท
ทางสังคมมากขึ้น ตรงกับงานส�ำรวจของสถาบันพระปกเกล้า (2550) แสดงถึงสื่อที่เยาวชนมีความเชื่อมั่น
และให้คุณค่ามากที่สุด คือ โทรทัศน์ โดยเฉพาะในวงการบันเทิงที่วัยรุ่นมักให้ความสนใจเป็นพิเศษก็มีสื่อ
โทรทัศน์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่แสดงออกถึงเพศที่สาม เช่น ละครเรื่องราวของเพศที่สาม
และอิทธิพลการแต่งกายตามแฟชั่นเพราะเป็นวัยที่ต้องการการยอมรับจากเพื่อน ซึ่งในแวดวงบันเทิงและ
แฟชัน่ ผูอ้ อกแบบส่วนใหญ่ลว้ นเป็นเพศทีส่ าม และยังมีคนดังหลากหลายวงการในปัจจุบนั ทีอ่ อกมายอมรับ
และเปิดเผยตัวว่าเป็นเพศทีส่ ามอีกหลายคน ซึง่ บุคคลเหล่านีล้ ว้ นเป็นแรงบันดาลใจในการเป็นต้นแบบและ
มีอทิ ธิพลต่อการเปิดมุมมองทางความคิดวัยรุน่ ให้แตกต่างไปจากยุคเดิม ความแตกต่างในการยอมรับเพศ
ทางเลือกของกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ใน Generation Z (ค.ศ.1995 - ปัจจุบัน) อันเป็นยุคเทคโนโลยีและดิจิทัล
เต็มตัวยังมีความรู้ท่ีสืบค้นได้จากอินเตอร์เน็ตหลายงานวิจัยที่ระบุว่า เพศที่สามเป็นแค่เพียงรสนิยมและ
ความพึงพอใจทางเพศซึ่งแตกต่างจากยุคเดิมในรุ่นพ่อแม่ผู้ปกครองที่อยู่ในช่วงยุค Baby Boomers (ค.ศ.
1945-1960) และ Generation X (ค.ศ.1961-1980) ที่ยังเคร่งครัดในแบบแผนประเพณี และยังพบค่านิยม
แบบใหม่ในหมูน่ กั เรียน เป็นกระแสทีย่ ยุ งให้เกิดการรักร่วมเพศ ชายรักชาย หญิงรักหญิง การจินตนาการ
ให้เพศเดียวกันหรือต่างเพศมีความสัมพันธ์กันได้ โดยเริ่มเป็นกระแสมาจากการ์ตูนญี่ปุ่น ต่อมาเริ่มขยาย
วงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ ในหมู่วัยรุ่นไทย ค่านิยมนี้ส่วนใหญ่เกิดในกลุ่มนักเรียนหญิงไม่ค่อยพบในนักเรียน
ชาย และผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัง้ หมดยอมรับในเพศทีส่ ามและยอมรับในบทบาทของสตรีเพศในการขึน้ เป็นผูน้ ำ 
� กล่าว
คือ มองความสามารถมากกว่าถือความส�ำคัญในเรื่องเพศหรือการแสดงออกทางเพศสภาพ แสดงให้เห็น
ถึงการเห็นความส�ำคัญของสิทธิ ความเสมอภาคตามหลักประชาธิปไตย
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2. มีความไว้วางใจและเชื่อมั่นผู้อื่น (Trust and Teamwork) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลแสดงให้เห็นถึง
ความพยายามในงานต่างๆ ทีจ่ ะท�ำให้ประสบผลส�ำเร็จอย่างมุง่ มัน่ เช่น การท�ำงานกลุม่ และมีลกั ษณะของ
ความกล้าในการลงมือกระท�ำ และขอค�ำแนะน�ำจากครูหรือผูป้ กครอง พร้อมทัง้ หาความคิดเห็นสนับสนุน
จากการสอบถามในโลกออนไลน์ ยังพบอีกว่า ทุกคนสามารถเป็นหัวหน้ากลุม่ หรือเป็นผูน้ ำ� ในเรือ่ งต่างๆ ได้
และมั่นใจว่าตนเองจะน�ำพาทีมไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ค่านิยมนี้แสดงถึงการเคารพในศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์และเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์
3. ติดตามข่าวสารอยู่เสมอ (Follow and Update The News) เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคของ
การแข่งขันจากกระแสโลกาภิวัตน์ท�ำให้สังคมเป็นระบบเปิดที่ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลในระดับสากลมากขึ้น
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมองว่าการมีข้อมูลคือสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดในยุคนี้ที่จะรับรู้ข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เป็น
ไปในสังคม จึงต้องหมัน่ หาความรูอ้ ยูเ่ สมอเพือ่ ไม่ให้ตนเองตกกระแสหรือกลายเป็นคนล้าหลังของยุคสมัย
การติดตามข่าวสารหรือติดตามกระแสในหมู่เด็กนักเรียนยังพบอีกว่า มีการท�ำตามหรือเลียนแบบตาม
คลิปวิดีโอที่เด่นดัง ทั้งในด้านดีและไม่ดี เช่น การพูดจาหยาบคายตามคลิป การดูคลิปที่ใช้ความรุนแรง
การเต้นยัว่ ยวน คลิปโป๊ แต่ในขณะเดียวกันก็มกี ารส่งต่อหรือติดตามข่าวสารในด้านทีเ่ ป็นปัญหาสังคม ด้าน
พัฒนาความรู้ หรือมีการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ ตนเอง เช่น การบันทึกเสียงการเรียน เพือ่
น�ำมาฟังซ�ำ้ เพือ่ ท�ำความเข้าใจ การท�ำคลิปวิดโี อประกอบรายงานเพือ่ ประกอบการเรียนการสอน การส่งต่อ
คลิปดีๆ ทีส่ งั คมยกย่อง การฝึกภาษาต่างชาติ การรับสือ่ ดังกล่าวขึน้ อยูก่ บั วิจารณญาณของผูร้ บั ซึง่ มีความ
แตกต่างกันไปแล้วแต่บคุ คล โดยการใส่ใจทีจ่ ะเรียนรูพ้ ฒ
ั นาตนเองเป็นคุณลักษณะหนึง่ ของการเป็นพลเมือง
ดีและเป็นไปตามค่านิยมประชาธิปไตย
4. การมีน�้ำใจและจิตสาธารณะ (Kindness and Public Mind) ปัจจัยของจิตสาธารณะนี้ เกี่ยวพัน
ถึงลักษณะของการเชื่อมั่นและไว้วางใจผู้อื่นหรือการชอบท�ำงานเป็นทีม การท�ำงานเป็นทีมท�ำให้นักเรียน
ก่อปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื่ จนเกิดเป็นความสัมพันธ์ถงึ ใจเขาใจเรา มีความผูกพัน และเป็นรูปแบบการสอนทาง
อ้อมของโรงเรียนในการให้นักเรียนคิดถึงผู้อื่น การนึกถึงผู้อื่นไม่ได้ใส่ใจแต่ผู้คนรอบตัวเท่านั้น แต่กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลให้ความส�ำคัญต่อทุกคนที่อยู่ในทีมและมีจิตส�ำนึกถึงสังคมรอบๆ ตัวด้วย ความคิดดังกล่าวยัง
ได้มองไปถึงสภาพของสังคมว่าบุคคลทุกคนในสังคมมีความสามารถและมีคณ
ุ ค่าในตนเอง ความสามารถ
และคุณค่านั้นสามารถแสดงออกเป็นจิตสาธารณะเพื่อส่วนร่วมในการช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงสังคมและ
โลกได้ กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลไม่ได้มองถึงสังคมในวงแคบ แต่มมี มุ มองไปถึงระดับโลก ว่าจะพัฒนาและท�ำให้โลก
น่าอยู่ขึ้นได้อย่างไร การเก็บข้อมูลในส่วนนี้สอดคล้องกับบทความ Everything you thought you knew
about millennials is wrong ของ Thomson (2017) และ บทความ Millennials aren’t lazy - they’re
workaholics ของ Thomson (2017) ผู้น�ำเสนอบทความเรื่องราวของเด็กยุคใหม่ที่เกิดในช่วงโลกมั่งคั่งมี
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นพวกวางแผนชีวิต บ้างาน มองโลกในแง่ดี มีความหวัง
ต่อชีวิต และชอบช่วยเหลือสังคม ซึ่งเป็นบทความที่ออกมาหักล้างกระแสที่มองเด็กยุคใหม่ว่าติดโซเชียล
เห็นแก่ตัว และไม่มีความอดทน ระดับของการมีจิตสาธารณะยังแตกต่างกันไปในตัวของแต่ละบุคคลซึ่ง
หากที่บ้านของกลุ่มเป้าหมายมีการสอนและเป็นแบบอย่างในการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะสม�่ำเสมอ
มีการแสดงน�้ำใจ บุคคลนั้นมีแนวโน้มที่จะชอบช่วยเหลือผู้อื่น และชอบการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ
5. ค่านิยมรักชาติและภูมใิ จในความเป็นชาติ (Patriotism) ส�ำนึกหรือค่านิยมความรักชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ เกิดจากรัฐบาล ครูและผู้ปกครองที่ช่วยกันปลูกฝังให้เด็กเกิดค่านิยมรักชาติผ่าน
กิจกรรมต่างๆ รอบตัวเด็กอย่างแยบยล การรับรู้ว่าการรักชาติ ท�ำนุบ�ำรุงศาสนา และเคารพต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยทุกคนผ่านบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ด้านในโรงเรียน
การปลูกฝังค่านิยมรักชาติจะเน้นความส�ำคัญและความเป็นมาของประวัตศิ าสตร์ยาวนานของไทยผ่านการ
เรียนการสอน การให้ความส�ำคัญต่อสถาบันหลักของชาติ ความภูมิใจในชาติไทยในฐานะที่เป็นพลเมือง
ของประเทศ ค่านิยมรักชาติ ยังได้ถกู ปลูกฝังกล่อมเกลาจากรัฐบาลทุกยุคสมัยผ่านวาทกรรมชาตินยิ มเห็น
ได้จากค�ำพูดของรัฐบาล เพลงปลุกใจ และการส่งเสริมจากทางรัฐบาลผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่สะท้อนการ
แสดงความเป็นชาติและการจงรักภักดี ส�ำหรับรัฐบาลนั้น การปลูกฝังความรักชาติได้น�ำเสนอมายังกลุ่ม
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เป้าหมายซึ่งเป็นเด็กหรือกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยได้โดยตรงเลยคือผ่านหลักสูตร รด. (รักษาดินแดง) ใน
ผูท้ สี่ มัครเรียน การเรียนลูกเสือ และในทุกๆ ปีจะมีการน�ำเสนอค�ำขวัญวันเด็กอันเป็นค่านิยมและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เด็กยึดถือปฏิบัติ ค่านิยมรักชาติยังแสดงออกได้อีกผ่านวัฒนธรรมประจ�ำชาติ
ขนบธรรมเนียมประเพณี และการนิยมไทย ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยทัว่ ไป เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ งานปีใหม่ และสามารถใส่ชดุ ประจ�ำชาติ
ได้อย่างไม่เคอะเขิน กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลยังหวงแหนประเทศไทยเพราะมีความสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ
มากซึ่งสะท้อนถึงความสุขมั่นคงในชีวิต นอกจากนี้ยังมองว่าการมีศาสนาไม่ได้เป็นสิ่งส�ำคัญ และมีเพื่อน
ร่วมรุ่นหลายคนที่มีเพียงศาสนาแต่ในนามตามครอบครัวแต่ไม่ได้นับถือจริงจัง โดยเห็นว่าการกระท�ำที่ดี
เป็นสิ่งส�ำคัญจึงไม่จ�ำเป็นต้องมีศาสนา

ด้านค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์

1. ความสัมพันธ์อ�ำนาจแนวดิ่ง (Hierarchical Power Relation) พบว่ามีความเชื่อมโยงกับสังคม
ไทยในอดีตที่มีการปกครองในแนวดิ่งมาตลอด กล่าวคือ ในอดีตผู้ปกครองมีอ�ำนาจในการตัดสินใจแบบ
เบ็ดเสร็จเด็ดขาด เช่น การปกครองระบอบพ่อปกครองลูกในสมัยสุโขทัย ระบบศักดินาในสมัยอยุธยา
และการบริหารระบบราชการในปัจจุบันที่ต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา การปกครองนี้ท�ำให้ผู้น้อยไม่มีอ�ำนาจ
โต้เถียงผูท้ อี่ ยูเ่ หนือกว่า สังคมไทยจึงยังยึดติดกับระบบความสัมพันธ์ในแนวดิง่ และเชือ่ ฟังผูท้ อี่ ยูเ่ หนือตน
ระบบความสัมพันธ์แนวดิง่ ในปัจจุบนั เห็นได้ชดั เจน คือ การเคารพผูอ้ าวุโส และการยกให้ผอู้ นื่ ทีค่ ณ
ุ วุฒหิ รือ
วัยวุฒสิ งู กว่าตนในด้านอายุ สถานภาพบทบาททางหน้าที่ มีอำ� นาจในการตัดสินใจเรือ่ งต่างๆ เหนือตนเอง
โดยไม่กล้าคัดค้านหรือแสดงเหตุผล ส่วนหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง และยังพบว่า การที่เด็กต้อง
เชือ่ ฟังผูอ้ าวุโสท�ำให้เด็กขาดอ�ำนาจในการตัดสินใจเรือ่ งต่างๆ ด้วยตัวเอง เพราะหากเด็กตัดสินใจท�ำตาม
ที่ตนคิดผู้ใหญ่จะมองว่าเด็กเถียงหรือไม่เชื่อฟังในค�ำแนะน�ำ  ส่งผลให้เด็กบางคนขาดความคิดสร้างสรรค์
ไม่กล้าตัดสินใจ และไม่รบั รูถ้ งึ ความชอบของตัวเอง รวมถึงการพัฒนาตัวตนในด้านทีต่ อ้ งการอย่างแท้จริง
การเชื่อฟังผู้ใหญ่ยังส่งผลถึงการวางแผนด�ำรงชีวิตและการเลือกอาชีพในอนาคต เพราะพ่อแม่ผู้ปกครอง
เป็นคนให้ค�ำปรึกษาและอบรมเลี้ยงดูท�ำให้ส่งผลต่อการตัดสินใจของเด็ก ในการศึกษาพบว่าเด็กระดับ
มัธยมปลายจ�ำนวนหนึง่ ไม่ทราบถึงความถนัดหรือความชอบของตนเองในการทีจ่ ะเลือกเรียนหรือประกอบ
อาชีพในอนาคต เนือ่ งจากต้องเลือกเรียนตามใจผูป้ กครอง ค่านิยมความสัมพันธ์แนวดิง่ ได้แสดงให้เห็นถึง
ปัญหาทีเ่ กีย่ วกับวิธคี ดิ บางประการเกีย่ วกับความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างบุคคลในสังคม และ
ผูว้ จิ ยั ยังพบอีกว่า เป็นอีกหนึง่ เหตุผลทีท่ ำ� ให้รปู แบบของการปฏิบตั ใิ นเรือ่ งต่างๆเปลีย่ นแปลงไปได้ชา้ หรือ
ไม่เปลีย่ นแปลงเลย กล่าวคือ การยึดติดอยูก่ บั สิง่ เดิมๆ ในอดีตทีเ่ ป็นต้นแบบมาแต่กอ่ นถูกยอมรับว่าเป็น
เรื่องที่ถูกต้องในสังคมและต้องปฏิบัติตามกันมา การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ไม่ชัดเจน มีความเสี่ยง และ
ท้าทายอ�ำนาจเดิม จึงท�ำให้กรอบความคิดสังคมไทยไม่เปลี่ยนแปลงไปจากสังคมรูปแบบเดิม
2. ค�ำนึงผลตอบแทน (Exploitation or Profit) ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทางสังคมไทยให้
ความส�ำคัญจากความสัมพันธ์แนวดิ่งตามที่กล่าวมาข้างต้น ท�ำให้คนในสังคมไทยมองว่ามนุษย์ทุกคน
ไม่มีความเท่าเทียมกันโดยให้คุณค่าคนที่มีสถานภาพเหนือกว่าทางด้านอ�ำนาจ หน้าที่การงาน บทบาท
ทางสังคม และการศึกษา ทั้งยังเกี่ยวเนื่องไปถึงฐานะ จากการศึกษาพบว่า เด็กมักจะเลือกเรียนและ
ปฏิบัติตัวตามที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองได้วางแนวทางไว้เพื่อที่จะได้เป็นที่น่าพอใจของผู้ปกครอง จากกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลที่ศึกษายังมองว่าสังคมไทยให้ความส�ำคัญกับบางอาชีพ เพราะถือว่าอาชีพนั้นๆ มีชื่อเสียง
เกียรติยศมากกว่าอาชีพอื่นๆ และบ่งบอกสถานะทางสังคมได้ ทั้งยังมุ่งหวังให้บุตรหลานโตไปเป็นเจ้า
คนนายคน ซึ่งการเป็นเจ้าคนนายคนหวังให้มีการเอื้อประโยชน์ตอบแทนต่อกันในอนาคต ขณะเดียวกัน
ผู้ที่มีสถานภาพต�่ำกว่าก็หวังพึ่งบารมีหรือผลประโยชน์เพื่อปกป้องตนจากบุคคลอื่นที่มีสถานภาพสูงกว่า
ตน รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนจากอาชีพและความมั่นคงที่จะได้รับ โดยอาชีพที่ถูกคาดหวังให้เป็นมาก
ทีส่ ดุ คือ แพทย์ และ วิศวกร นอกจากนีเ้ ด็กส่วนใหญ่ยอมกระท�ำความผิดอย่างการลอกข้อสอบเพือ่ ให้ได้
ผลคะแนนทีด่ เี พือ่ ความภาคภูมใิ จและไม่ทำ� ให้พอ่ แม่ผดิ หวัง ต้องการการยอมรับจากเพือ่ นทีอ่ ยูใ่ นสถานะ
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เดียวกัน ทัง้ ผลการเรียนทีด่ จี ะเป็นการปูทางอนาคตไปสูก่ ารเข้ามหาวิทยาลัยทีด่ ี และการท�ำงานทีด่ ตี อ่ ไป
จากการศึกษายังพบว่าถ้ามีการทุจริตเกิดขึ้นแต่ตนเองยังได้รับผลประโยชน์เป็นเรื่องที่ยอมรับได้ และยัง
มีความเชื่อในเรื่องบุญกรรมหวังถึงชีวิตหลังความตายที่ดีที่เกิดจากการท�ำบุญในชาตินี้ เมื่อท�ำบุญเยอะ
ในชาตินี้ ชาติหน้าหรือชีวิตหลังความตายจะได้สุขสบาย
3. การให้คุณค่าต่อวัตถุนิยม (Materialism) จากกระแสปัจจุบันของสังคมที่เกิดการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารจากระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ท�ำให้สังคมมีการแบ่งปันข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสาร
ภาพถ่าย สิ่งของ และอื่นๆ จนเกิดเป็นกระแสบริโภคนิยม คนในสังคมบางส่วนให้ความส�ำคัญต่อวัตถุ
มากกว่าคุณค่าทางจิตใจ และวัดคุณค่าบุคคลที่ตัวเงินท�ำให้ผู้คนส่วนหนึ่งขวนขวายที่จะรักษาสถานภาพ
ของตนเองให้เป็นที่ยอมรับ และต้องการมีเงินทองมากๆ เพื่อสะสมความมั่งคั่งเพื่อให้ตนเองสุขสบาย
กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีศ่ กึ ษาส่วนหนึง่ เห็นว่าสังคมมีการแบ่งแยกระหว่างคนรวยและคนจน ได้รบั การปฏิบตั ทิ ไี่ ม่
เท่าเทียม โดยบุคคลที่ดูมีสถานะทางสังคมที่ดีกว่าในเรื่องฐานะ การศึกษา อาชีพ ย่อมมีโอกาสในชีวิตที่
ดีกว่า การแสดงออกทางด้านสิ่งของยังเป็นทางเลือกหนึ่งของการแสดงฐานะทางสังคม ในกลุ่มนักเรียน
เห็นได้จากการใช้โทรศัพท์มอื ถือ เครือ่ งส�ำอาง เครือ่ งเล่นเกมส์ และมองว่าเป็นสิง่ ทีบ่ ง่ บอกถึงสถานภาพ
และอ�ำนวยความสะดวกในชีวิตประจ�ำวัน
4. การขาดระเบียบวินัยและไม่เคารพกฎหมาย (Lack of Discipline and Not Abiding to The
Law) ทางโรงเรียนมีมาตรการเข้มงวดกวดขัน และหาวิธแี ก้ไขปัญหาเรือ่ งนักเรียนมาสายหรือท�ำผิดระเบียบ
มาตลอดหลายวิธี แต่แม้โรงเรียนจะสรรหากฎระเบียบลงโทษโดยวิธตี า่ งๆ และตัดคะแนนความประพฤติ
นักเรียนก็มองว่าคะแนนหรือการลงโทษเหล่านัน้ เป็นเรือ่ งเล็กน้อยมากกว่าความเป็นอิสระในสิง่ ทีอ่ ยากท�ำ 
การขาดระเบียบวินัยแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตัวเอง นอกจากระเบียบวินัยต่อตนเอง
และในโรงเรียนแล้ว ในการสัมภาษณ์ผวู้ จิ ยั ได้ลองยกตัวอย่างถึงโอกาสในการท�ำผิดกฎระเบียบทางสังคม
คือ กฎจราจร เช่น การขับรถย้อนศรเพื่อจะได้ไม่ต้องกลับรถไกล การเลี้ยวในที่ห้ามเลี้ยว การจอดรถใน
ทีห่ า้ มจอด หรือจอดเพือ่ ซือ้ ของในเวลาไม่นาน ว่าหากมีโอกาสท�ำผิดโดยทีไ่ ม่มคี นอืน่ รับรู้ จะท�ำหรือไม่คำ�
ตอบทีไ่ ด้รบั คือ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่เห็นว่าการท�ำผิดเหล่านัน้ เป็นเพียงเรือ่ งเล็กน้อย สามารถอะลุม่ อล่วยได้
การฝึกระเบียบนี้ต้องการเหตุผลของสิ่งที่พึงกระท�ำและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต้องมีความต่อเนื่อง
แต่ในการศึกษาพบว่าการบริหารของโรงเรียนยังไม่มคี วามต่อเนือ่ งโดยมีการเปลีย่ นแปลงไปตามนโยบาย
ของผู้บริหาร การฝึกวินัยจึงยังไม่มีความต่อเนื่องและยังแสดงถึงปัญหาในการแยกแยะระหว่างเรื่องส่วน
ตัวและเรื่องส่วนรวม

บทสรุปและอภิปรายผลการศึกษา

ค่านิยมส่วนใหญ่เหล่านี้เป็นค่านิยมที่อยู่ในระบบค่านิยมไทยมาตั้งแต่อดีต ด้านค่านิยมที่
พึงประสงค์จะเห็นได้ว่ากลุ่มเยาวชนที่ศึกษา 1) ยอมรับความแตกต่างด้านเพศ แสดงให้เห็นถึงการ
ยอมรับสิทธิความเสมอภาคด้านเพศ 2) มีความไว้วางใจและเชื่อมั่นผู้อื่น แสดงถึงความไว้วางใจว่าผู้อื่น
ก็มคี วามสามารถ เห็นคุณค่าของเพือ่ นมนุษย์และเคารพในศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์อนั ล้วนเป็นสิง่ ทีพ่ งึ
ยึดถือของการอยูร่ ว่ มกันและแสดงออกตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย 3) การติดตามข่าวสาร
แสดงถึงบุคคลที่ใส่ใจในการเรียนรู้ การใช้ข้อมูลพัฒนาตนเองและประกอบการตัดสินใจต่อสิ่งต่างๆ
ทางการเมืองและสังคม 4) มีนำ�้ ใจและจิตสาธารณะ แสดงออกถึงการมีจติ สาธารณะ ค�ำนึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวม รูส้ กึ ว่าตนเองเป็นส่วนหนึง่ ของสังคม คิดถึงผลกระทบต่อสิง่ ทีต่ นได้กระท�ำและร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคม และ 5) รักชาติและภูมิใจในความเป็นชาติ แสดงถึงตนเองว่าเชื่อมโยงกับสังคม เป็นการตระหนัก
รู้ร่วมสัมพันธ์เป็นกลุ่มชาติพันธุ์
ด้านค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์ 1) ความสัมพันธ์อ�ำนาจแนวดิ่ง แสดงถึงปัญหาที่เกี่ยวกับวิธีคิด
บางประการเกี่ยวกับความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างบุคคลในสังคม 2) ให้คุณค่าต่อวัตถุนิยม
3) ค�ำนึงผลตอบแทน แสดงถึงการยึดถือหลักการและอุดมการณ์ทขี่ าดกระบวนการคิดไตร่ตรองตามหลัก
เหตุผลและมโนส�ำนึกในหน้าทีพ่ ลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย และ 4) ขาดระเบียบวินยั และไม่เคารพ
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กฎหมาย แสดงถึงการมีปัญหาในการแยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวและเรื่องส่วนรวม ไม่เคารพกฎเกณฑ์
กติกาตามหลักประชาธิปไตย โดยด้านค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์นี้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตย
ที่ต้องเร่งหาทางแก้ไขและพัฒนา
จากทั้งหมดที่กล่าวมาถึงแม้จะมีค่านิยมประชาธิปไตยบางประการที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประชาธิปไตยและต้องได้รับการพัฒนา แต่จากงานวิจัยก็แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของเด็กทั้งในด้าน
ความพยายามที่จะพัฒนาตนเองผ่านการเรียนรู้ ความมีน�้ำใจ การให้โอกาส การปรับตัวและติดตาม
ข่าวสาร จึงเห็นได้วา่ ในอนาคตประเทศไทยอาจมีแนวโน้มในการพัฒนาประชาธิปไตยไปในแนวทางทีด่ ขี นึ้

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
1.1 การศึกษาเพิม่ เติมโดยอาจเปรียบเทียบและวิเคราะห์จากกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ รียนในสายอาชีพ
(อาชีวะ) การศึกษาทางเลือก หรือรูปแบบกรณีศึกษาค่านิยมประชาธิปไตยและลักษณะพลเมืองจากกลุ่ม
ตัวอย่างพื้นที่อื่นในวัยเดียวกันหรือในวัยที่แตกต่าง ซึ่งอาจเปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกต่างจาก
องค์ประกอบเพื่อน�ำผลการศึกษาดังกล่าวไปพัฒนาค่านิยมประชาธิปไตย
1.2 กระบวนการเรียนการสอนควรมีสว่ นร่วมกับชุมชนในการสร้างกิจกรรมหรือจิตสาธารณะ
ต่อชุมชนทีล่ งมือปฏิบตั ไิ ด้จริง เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร
พร้อมกับให้ครูเข้าไปมีส่วนร่วมในหลักสูตร ครอบครัว ชุมชน และโรงเรียนต้องร่วมมือกัน เข้าใจตรงกัน
ถึงแบบแผนกระบวนการเรียนการสอน และส่งเสริมประชาธิปไตยในตัวเด็ก
1.3 ควรมีการศึกษาและสร้างเครือ่ งมือวัดค่านิยมประชาธิปไตยทีเ่ ป็นแบบแผนหรือมาตรฐาน
เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นในการทราบถึงค่านิยมประชาธิปไตยน�ำไปสู่การศึกษาข้อมูลเชิงลึกถึงการเกิด
ค่านิยมเหล่านั้น
1.4 ควรมีการศึกษาถึงบุคคลต้นแบบในแวดวงต่างๆ ทีม่ อี ทิ ธิพลและแรงจูงใจต่อเยาวชน เพือ่
ศึกษาถึงปัจจัยทางด้านแรงจูงใจ น�ำมาถ่ายทอดเรื่องราวเป็นแรงบันดาลใจและน�ำมาเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมค่านิยมที่พึงประสงค์
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
2.1 การพัฒนาครูผสู้ อนด้านหน้าทีพ่ ลเมือง โดยมีสถานทีอ่ บรมครูผสู้ อนให้มกี ระบวนการเรียน
การสอน และรูปแบบที่ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยให้มีมาตรฐาน
2.2 การปรับหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้มกี ารเรียนรูน้ อกห้องเรียนมากขึน้ เพือ่
เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์และการส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติของเด็กและสิ่งแวดล้อมรอบตัว เป็นการฝึก
วิธคี ดิ และเรียนรูก้ ารแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้า อาจสร้างสถานการณ์การเรียนการสอนทีส่ ามารถน�ำไปประยุกต์
ใช้ได้จริงหรือสอดคล้องกับสถานการณ์อื่นๆ รูปแบบ New Learning System และจัดให้มีการเรียนรู้ด้วย
ตนเองรูปแบบกลยุทธ์ Learning Platforms เสริมไปกับการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากการปฏิบัติ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้จริง เพื่อให้
เด็กตระหนักรู้ในศักยภาพตนเอง มีความรับผิดชอบและรู้สึกมีความเชื่อมโยงกับสังคม
2.3 เพือ่ ให้เกิดความตระหนักในค่านิยมประชาธิปไตย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง
ควรหาวิธีส่งเสริมและสนับสนุน เผยแพร่ความรู้ด้านประชาธิปไตย และลักษณะพลเมืองดี เช่น การท�ำ
สื่อสร้างสรรค์เพื่อการศึกษาและสร้างการเรียนรู้ (Social Media) อาจใช้เว็บไซต์ บล็อก (Blog) หรือ
การรวมกลุ่มผ่านเครือข่ายโซเชียลมีเดียต่างๆ ในการเผยแพร่ความรู้ด้านประชาธิปไตยและพลเมืองที่
คาดหวัง
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