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VEERATHEP PATUMCHAROENWATTANA, Ph.D., 281 pp.
This research is a qualitative research which using the mixed method technique. The objectives of this research are (1) to analyze
the desirable characteristics of politicians (2) to develop learning process management for politicians’ characteristics development based on
Transformative Learning Theory (3) and to propose a learning process management approach for developing characteristics of politicians
based on Transformative Learning Theory.
1) According to the findings from the document study, interviews and surveys conducted among the 649 sample of politicians and
Thai citizen in 4 regions, the desirable characteristics of politicians are divided into four areas: the behavior with regard to human
relationships and responsibility, the mind concerning sacrifice and social responsibility, the thought in terms of having vision, and the
knowledge with regard to an understanding of citizenship and public mind.
2) Based on Research and Development technique to develop learning process management, the researcher incorporated finding
from the research into the drafting (R1) process of learning process management based on Transformative Learning Theory and the activity
from the Contemplative learning which is presented to the experts. Then, tools are selected (D1) for the first experimental step, which consists
of inner-self learning stimulation, group learning process, public and social awareness learning and creation of innovative approaches.
Through the first experimental step (R2),the research was later conducted among 18 samples of politicians and prospect politicians, it is found
that the learning of inner-self stimulation and group learning processes have a result on the behavior in human relationship and the knowledge
of understanding of citizenship. The research then continues to improve the process (D2) by conducting a focus group discussion, along with
facilitators to developed learning process by improving the group learning process and the public/social awareness before implementation in
the second experimental step (R3). It is found that the sample group can create their own approach but are unable to change their attitude.
However, the study showed that the samples are able to grasp on the following characteristic; vividly accept other people’s opinions and have
more responsibilities upon their own actions and words. Moreover, they are likely to be more faithful to the duties assigned. For the mind,
they are able to open up their mind to receive new things, as well as are more charitable and understanding towards the differences among
others. Finally, with respect to the thought in strategic thinking namely, the problem-solving skills and the creation of new opportunity,
including the way of compromising and the knowledge about the political leadership, its outcome of this is processed and synthesized into a
learning process management for developing characteristics of politicians based on Transformative Learning Theory (D3).
3) According to the findings from focus group discussion with the experts, the process of learning process management for
developing characteristics of politicians based on Transformative Learning Theory must consists of 7 steps: (1) setting a target, which related
to the desirable characteristics of politicians (2) defining the content that reflects the goals, from which the desirable characteristics of
politicians must be attained (3) designing the process to create a new experience, in order to link with the previous experience, that leads to a
dialogue regarding politics-related experiences (4) selecting facilitators, who are experienced in political field and transformative learning (5)
the implementation or experiment must be continuous and flexible (6) creating an atmosphere that is relaxing and promoting democratic
equality (7) the summary and the derived lesson must be carried out continuously and efficiently, with sensible listening throughout the
dialogue.
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การวิจยั ครั้งนี้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความกรุ ณาอย่างยิ่งจากอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
รองศาสตราจารย์ ดร. ชนิ ตา รั ก ษ์พลเมื อง และอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาร่ วม ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.
วีระเทพ ปทุมเจริ ญวัฒนา ที่ได้ให้แนวทางในการทาวิจยั พร้อมกับให้คาแนะนาอันมีคุณค่ายิ่ง ผูว้ ิจยั
รู้ สึกซาบซึ้ งและขอกราบขอบพระคุ ณ ในความเมตตาของท่านทั้งสองเป็ นอย่างสู ง รวมไปถึงขอ
กราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านอันได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิ การ์
สัจกุล รองศาสตราจารย์ ดร.จรู ญศรี มาดิลกโกวิท รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
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และสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ผวู้ จิ ยั
งานวิจยั นี้ จะสาเร็ จมิได้ หากมิได้รับความอนุ เคราะห์จากท่านผูท้ รงคุณวุฒิ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์
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ให้ ลุ ล่ ว ง ขอขอบคุ ณ จากคณาจารย์ส าขาสื่ อ สารการแสดง คณะนิ เ ทศศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ใ ห้ ก ารเอื้ อ เฟื้ อสถานที่ ใ นการทดลองโดยเฉพาะอาจารย์ ดร.ประภัส สร
จันทร์ สถิตย์พรที่คอยเป็ นแรงสนับสนุนในการทาวิจยั รวมถึง บุคลากรทางการเมืองพรรคชาติไทย
และสถาบันเจตนาดี ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการประสานงานเรื่ องต่างๆมาโดยตลอด จึงขอขอบคุณ
ทุกท่านที่มิอาจเอ่ยนามได้หมดมา ณ ที่น้ ี
ขอขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้สนับสนุนทุนอุดหนุนการทา
วิทยานิพนธ์สาหรับนิสิตในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาพัฒนศึกษา ที่สอนรู้จกั คุณค่าและความหมายของการศึกษา
ได้อย่างลุ่มลึ กยิ่งขึ้น ภูมิใจที่ ได้เป็ นดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ตพัฒนศึกษาอย่างเต็มภาคภูมิ อีกทั้งกัลยาณมิ ตร
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มิอาจเอ่ยนามได้ท้ งั หมดทุกท่านที่ได้ให้
กาลังใจด้วยดีตลอดเวลา ผูว้ จิ ยั ได้ใคร่ ครวญแล้วและเป็ นที่ซาบซึ้ งยิง่
ท้ายที่สุดนี้ ขอกราบขอบพระคุ ณ นพ.ปิ ยเมธิ และคุณมาณวิกา ยอดเณร บิดามารดาผูเ้ ป็ นที่
รักยิ่งที่ได้หว่านเมล็ดและรดน้ าให้เติบโต วันนี้ ลูกไม้เล็กๆนั้นได้ผลิดอกออกผลแล้ว ภูมิใจที่ได้เกิ ด
ในครอบครัวยอดเณรและครอบครัวเปมะวิภาต ขอบคุณญาติพี่นอ้ งทุกคนและคุณเกรี ยงไกร ฟูเกษม
ที่คอยอยูเ่ คียงข้างให้การสนับสนุนความรักและกาลังใจเสมอมา
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ประเทศไทยนำเอำระบอบกำรปกครองแบบประชำธิปไตยมำใช้หลังจำกมีกำรเปลี่ยนแปลง
กำรปกครองจำกระบอบสมบูรณำญำสิ ทธิ รำชย์ ในปี พ.ศ.2475 เป็ นระบอบกำรปกครองที่ยึดหลัก
สิ ท ธิ เสรี ภำพ และควำมเสมอภำคของประชำชน ซึ่ ง ถื อได้ว่ำ “เป็ นระบอบการปกครองของ
ประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน” (อับรำฮัม ลินคอล์น, 1861: ออนไลน์) โดยมีรัฐธรรมนูญ
เป็ นหลักในกำรบริ หำรประเทศ เพื่อให้เกิดควำมเท่ำเทียมกันในสังคม จวบจนปัจจุบนั ประเทศไทยมี
รัฐธรรมนูญใช้มำแล้ว 18 ฉบับด้วยกัน(รัฐสภำ, 2552) ซึ่ งรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ถือได้วำ่ เป็ น
รัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ผำ่ นกระบวนกำรกำรมีส่วนร่ วมของประชำชนจำกทุกภำคส่ วนในสังคมที่
ได้มีกำรกำหนดหมวดที่เกี่ ยวข้องกับสิ ทธิ เสรี ภำพ และหน้ำที่ ของชนชำวไทย รวมทั้งกำรมีส่วน
ร่ วมทำงกำรเมืองโดยตรงของประชำชน แต่จำกควำมไม่โปร่ งใสของนักกำรเมือง และประชำชนไม่
สำมำรถตรวจสอบกำรบริ หำรงำนของคณะรัฐบำลและนักกำรเมืองในขณะนั้นได้ ส่ งผลให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง ซึ่ งนำไปสู่ กำรเปลี่ยนแปลงรัฐบำลและเกิดรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2550 ที่
ให้ควำมสำคัญกับคุณธรรมและจริ ยธรรมของผูด้ ำรงตำแหน่งทำงกำรเมืองโดยมีบทลงโทษเพื่อเป็ น
กำรควบคุมและป้ องกันพฤติกรรมของนักกำรเมือง ดังมำตรำ 279 ที่กล่ำวถึงมำตรฐำนทำงจริ ยธรรม
ทำงกำรเมื อ งของผู ้ด ำรงต ำแหน่ ง ทำงกำรเมื อ ง ข้ำ รำชกำร เจ้ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ แต่ ล ะประเภท
(รัฐธรรมนูญ, 2550 ) ถื อได้วำ่ ผูด้ ำรงตำแหน่งทำงกำรเมืองหรื อนักกำรเมืองเป็ นบุคคลที่มีบทบำท
ในกำรบริ หำรประเทศ จึงได้มีกำรกำกับควบคุมคุณธรรมจริ ยธรรมของผูด้ ำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง
ในรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็ นไปตำมคุณลักษณะของนักกำรเมืองที่พึงประสงค์ของสังคมโดยรวม
คุ ณลักษณะของนัก กำรเมื องที่ ส่ งผลต่อกำรปกครองและบริ หำรประเทศ นัก ปรั ชญำทำง
กำรเมื องกำรปกครองอย่ำ ง เพลโต (Plato) ได้กล่ ำ วถึ ง คุ ณลักษณะของผูป้ กครองที่ ดี ไว้ว่ำ (Plato,
1955) ผูป้ กครองจะต้องเป็ นนักปรำชญ์เพรำะย่อมแสวงหำแต่ควำมรู ้ ควำมยุติธรรม ควำมสวยงำม
ควำมดี และนำรัฐไปสู่ ควำมสงบสุ ขอันเป็ นรัฐที่สมบูรณ์และผูป้ กครองจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีจิตวิญญำณที่มี
คุณธรรมมำกกว่ำใครๆ ซึ่ งสิ่ งที่สำคัญในกำรพัฒนำนั้นก็คือกำรให้กำรศึกษำอบรมแก่ผทู ้ ี่จะมำเป็ นนัก
ปกครอง ผูป้ กครองรัฐที่ดีจะต้องมีร่ำงกำยแข็งแรงและจิตใจที่สมบูรณ์ และจะต้องเป็ นบุคคลที่ได้รับ
คัดเลื อกมำแล้วเป็ นอย่ำงดี ในกำรบริ หำรประเทศนั้นจำเป็ นต้องยึดหลักผลประโยชน์ ส่วนรวม
มำกกว่ำ ผลประโยชน์ส่ วนตน ผูด้ ำรงตำแหน่ ง ทำงกำรเมื อง คื อ ผูท้ ี่ เข้ำมำมี อำนำจในกำรจัดสรร
แบ่งปั นทรัพยำกรที่มีค่ำในสังคมและเป็ นผูป้ ระสำนประโยชน์จำกควำมขัดแย้งให้เกิดควำมเป็ นธรรม
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กับส่ วนรวม หำกนักกำรเมืองขำดซึ่ งคุณธรรมจริ ยธรรมแล้วปั ญ หำกำรอำศัยตำแหน่งหน้ำที่ประกอบ
ธุ รกิ จส่ วนตัวอันก่อให้เกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อนในรู ปแบบต่ำงๆ เช่ น กำรกำหนดนโยบำยที่เอื้อต่อ
พวกพ้องหรื อกำรแต่งตั้งโยกย้ำยที่ ไม่เป็ นธรรม เป็ นต้น ย่อมเกิ ดขึ้นและส่ งผลกระทบให้เกิ ดควำม
เสี ยหำย แก่สังคมโดยรวม
นอกเหนื อจำกกำรยึดมัน่ ในเชิ งอุ ดมกำรณ์ ปรั ชญำและกำรจะสร้ ำงสังคมประชำธิ ปไตยที่
สมบูรณ์ น้ ันจำเป็ นต้องอำศัยกำรสื บทอดโดยกำรสอนให้เกิ ดควำมสำนึ ก และยึดมัน่ ในคุ ณค่ำของ
ประชำธิ ปไตยให้อยู่ในควำมเชื่ อของบุ คคลทั้งหลำย ซึ่ งสิ่ งนี้ ในทำงวิชำกำรเรี ยกว่ำกำรเสริ มสร้ ำง
ควำมเข้ม แข็ ง ของกำรปกครองในระบอบประชำธิ ป ไตย เป็ นสิ่ ง ที่ มี ค วำมส ำคัญ ยิ่ ง (ส ำนัก งำน
สำรนิ เทศ กระทรวงกำรต่ำงประเทศสหรัฐฯ, 2012) เป็ นไปได้อย่ำงมำกว่ำส่ วนหนึ่ งของปั ญหำที่
เกิ ดขึ้นในปั จจุบนั ของสังคมไทย เนื่ องมำจำกกำรละเลยในเรื่ องกำรสื บทอดกล่ อมเกลำจิตสำนึ กใน
คุ ณค่ ำ ของประชำธิ ป ไตยซึ่ งถื อได้ว่ำ เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้น ในกำรเสริ ม สร้ ำ งควำมเป็ นประชำธิ ปไตยที่
สมบูรณ์
ที่ ผ่ำ นมำได้มี ก ำรก ำหนดแผนและแนวทำงในกำรพัฒ นำนัก กำรเมื อ ง ในแผนพัฒ นำ
กำรเมืองที่มีสภำพัฒนำกำรเมืองดำเนินกำรกำกับให้เกิดกำรปฏิบตั ิตำมแผน (สภำพัฒนำกำรเมือง,
2551 ) โดยมีแผนพัฒนำกำรเมืองในยุทธศำสตร์ ที่ 3 ที่ระบุเรื่ องคุณธรรมจริ ยธรรมของผูน้ ำและ
นักกำรเมื อง โดยให้ควำมสำคัญต่ อกำรจัดให้มี กลไก สถำบัน หรื อองค์กรในกำรอบรมหรื อให้
กำรศึ ก ษำเพื่ อ พัฒ นำควำมรู ้ ควำมสำมำรถและคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมแก่ ผู ้น ำและนัก กำรเมื อ ง
(แผนพัฒนำกำรเมือง ของสภำพัฒนำกำรเมือง, 2551) เป็ นต้น อี กทั้งมี กำรกำหนดให้มีกำรจัด
กำรศึ กษำในทุ ก รู ปแบบเพื่ อส่ งเสริ ม ปลู กฝั งให้มีจิตส ำนึ กของควำมเป็ นไทย และยึดมัน่ ในกำร
ปกครองระบอบประชำธิ ปไตยอันมีพระมหำกษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ดังข้อควำมในมำตรำ 87 (2)
ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น กำรมี ส่ ว นร่ ว มของประชำชนในกำรตัด สิ น ใจทำงกำรเมื อ ง กำรวำง
แผนพัฒนำทำงเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งกำรจัดทำบริ กำรสำธำรณะ และมำตรำ 87 (5) ส่ งเสริ ม
และให้กำรศึกษำแก่ประชำชนเกี่ ยวกับกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรปกครองระบอบประชำธิ ปไตย
อันมีพระมหำกษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข รวมทั้งส่ งเสริ มให้ประชำชนได้ใช้สิทธิ เลื อกตั้งโดยสุ จริ ต
และเที่ ยงธรรม กำรมี ส่วนร่ วมของประชำชนตำมมำตรำนี้ ต้องค ำนึ งถึ งสั ดส่ วนหญิ ง และชำยที่
ใกล้เคียงกัน ดังนั้น กำรให้ควำมรู ้ในเรื่ องกำรปกครองระบอบประชำธิ ปไตยอันมีพระมหำกษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข จึงเป็ นภำระหน้ำที่ที่รัฐจะต้องจัดให้มีอย่ำงทัว่ ถึงจำกเจตนำรมณ์ ของรัฐธรรมนูญ
ดัง กล่ ำ วจึ ง นำไปสู่ แนวนโยบำยในกำรปฏิ บ ตั ิ จำกภำคส่ วนต่ ำ งๆ โดยรั ฐบำลก็ ไ ด้มี ก ำรจัดกำร
เผยแพร่ ควำมรู ้ควำมเข้ำใจเรื่ องประชำธิ ปไตยให้แก่บุคคลต่ำงๆ เช่น แผนยุทธศำสตร์ ตำมนโยบำย
สถำนศึก ษำ 3 ดี (3D) ของกระทรวงศึก ษำธิ ก ำร (2552) ซึ่ ง กำหนดลักษณะอันพึง ประสงค์ของ
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ผูเ้ รี ยนให้มีกำรปลูกฝังจิตสำนึ กทั้ง 3 ด้ำน คือ 1) ด้ำนประชำธิ ปไตย (Democracy) มีควำมตระหนัก
เห็นควำมสำคัญ ศรัทธำ และเชื่ อมัน่ กำรปกครองระบอบประชำธิ ปไตยอันมีพระมหำกษัตริ ยท์ รง
เป็ นประมุข รวมทั้งรังเกียจกำรทุจริ ต และต่อต้ำนกำรซื้ อสิ ทธิ ขำยเสี ยง 2) ด้ำนคุณธรรมจริ ยธรรม
และควำมเป็ นไทย (Decency) มีคุณธรรม จริ ยธรรม ควำมดีงำม รู ้ผิดชอบชัว่ ดี มีควำมภำคภูมิใจใน
ควำมเป็ นไทย และยึดถือปฏิบตั ิอยูใ่ นวิถีชีวิต 3) ด้ำนภูมิคุม้ กันภัยจำกยำเสพติด (Drug - Free) รู้จกั
หลี กเลี่ ยงห่ ำงไกลยำเสพติด ตำมด้วยแนวคิดเสริ มสร้ำงวัฒนธรรมประชำธิ ปไตยทุก ระดับ ของ
กระทรวงวัฒนธรรม (2552) ที่เน้นกำรเสริ มสร้ำงประชำธิ ปไตยผ่ำนเครื อข่ำยวัฒนธรรมจังหวัด ทั้ง
ในระดับครอบครัว สถำนศึกษำ ชุ มชน และท้องถิ่น โดยมีหลักสำคัญ คือ อำนำจกำรปกครองเป็ น
ของประชำชน มีควำมเสมอภำคเท่ำเทียม กำรใช้สิทธิ และเสรี ภำพอย่ำงถูกต้อง กำรเคำรพกฎหมำย
และสิ ทธิ เสรี ภำพของผูอ้ ื่ น ยอมรับเสี ยงส่ วนใหญ่เคำรพเสี ยงส่ วนน้อย กำรใช้เหตุผลและรับฟั ง
ควำมคิดเห็ น กำรยินยอมและสมัครใจเข้ำร่ วมกิ จกรรม มีควำมสำมัคคี ประนี ประนอม มีจิตสำนึ ก
สำธำรณะและยึดประโยชน์
นอกจำกนั้นหน่วยงำนภำครัฐ/องค์กรอิสระที่ได้ ดำเนิ นกำรเกี่ยวกับกำรจัดโครงกำรอบรม
ควำมรู้เพื่อพัฒนำนักกำรเมืองโดยกำรถ่ำยทอดควำมรู ้ จำกผูม้ ีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรเมือง กำร
ปกครอง ได้แก่ (1) สถำบันพระปกเกล้ำ จัดโครงกำรหลักสู ตรผูน้ ำกำรเมืองยุคใหม่ สำหรับผูท้ ี่
ดำเนิ นกำรทำงกำรเมืองและมีประสบกำรณ์ทำงกำรเมืองที่มีอำยุต้ งั แต่ 25 ปี ขึ้นไป (2) โรงเรี ยน
กำรเมื องของพลตรี ส นั่น ขจรประศำสน์ จัด กำรฝึ กอบรมกำรเป็ นนัก กำรเมื องส ำหรั บผูท้ ี่ เป็ น
นัก กำรเมื อ งทั้ง ระดับ ชำติ แ ละระดับ ท้องถิ่ น (3) ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรเลื อ กตั้ง จัดกำร
ฝึ กอบรมหลัก สู ตรกำรเมื องและกำรเลื อกตั้ง ระดับ สู ง ส ำหรั บนัก กำรเมืองระดับชำติและระดับ
ท้องถิ่ น และ (4) พรรคกำรเมื องเองก็ มี กำรจัดหลักสู ตรอบรมประชำธิ ป ไตยและกำรเมื องกำร
ปกครองแก่เยำวชน เช่ น โครงกำรยุวประชำธิ ปัตย์ ของพรรคประชำธิ ปัตย์ โครงกำรเยำวชนชำติ
ไทยของพรรคชำติไทย เป็ นต้น
ถึงแม้วำ่ จะมีควำมพยำยำมในกำรร่ วมมือกันของหลำยฝ่ ำยเพื่อสร้ำงนักกำรเมืองที่ดีในกำร
บริ หำรประเทศ แต่ปัญหำคุ ณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ของนักกำรเมืองก็ยงั ปรำกฏให้เห็ นอยู่ใน
สังคมไทย เช่ น กำรกล่ำววำจำไม่สุภำพในกำรประชุ มสภำ ควำมไม่โปร่ งใสในกำรทำงำน กำรซื้ อ
เสี ยง เป็ นต้น จำกกำรวิจยั เรื่ องกำรพัฒนำตัวบ่งชี้คุณธรรมจริ ยธรรม: กำรพัฒนำและพัฒนำกำร โดย
ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนำพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม, 2551) พบว่ำ กลุ่มอำชี พที่มีระดับ
คุ ณธรรมจริ ยธรรมที่สำคัญต่ออำชี พต่ ำที่สุดโดยเฉลี่ ย คือกลุ่มนักกำรเมืองที่มีคุณธรรมจริ ยธรรม
เรื่ องควำมซื่ อสัตย์ต่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยมำตรฐำน (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2551) ซึ่ งสอดคล้องกับควำมคิดเห็น
ของ C.W. Mills ในงำนเขียนเรื่ อง Power Elite (อ้ำงถึงใน สุ ภำงค์ จันทวำนิช,2551) ที่ระบุวำ่ ชนชั้น
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ผูน้ ำ ซึ่ งหมำยควำมถึ ง กลุ่มคนระดับมีอำนำจ คือ คนชั้นปกครองที่ ประกอบด้วย นักธุ รกิ จ กลุ่ ม
กำรเมือง และผูน้ ำทำงทหำร ขำดควำมรับผิดชอบ (Accountability) ต่อประชำชน แต่พ่ ึงพำอำศัยกัน
เพื่อกุมอำนำจได้อย่ำงสมบูรณ์ และทำทุกอย่ำงเพื่อตนเอง
จะเห็ น ได้ว่ำ กำรจัด กำรศึ ก ษำของหน่ วยงำนข้ำ งต้น ที่ เ น้นในรู ปแบบกำรเรี ย นรู้ แ บบ
บรรยำยหรื อกำรสอนแบบให้ควำมรู้โดยผูร้ ู้ที่มีประสบกำรณ์ทำงกำรเมือง ในส่ วนของหลักสู ตรที่
มุ่งเน้นในเรื่ องกำรปฏิ บตั ิพบว่ำมีเพียงสถำบันฝึ กอบรมผูน้ ำ โครงกำรพัฒนำคุณภำพชี วิตสำหรับ
ประชำชนทัว่ ไป ที่ก่อตั้งโดยพลตรี จำลอง ศรี เมืองที่มีจุดมุ่งหมำยในกำรปลุกจิตสำนึ กและสร้ำง
เสริ มคุณลักษณะที่ดีโดยมุ่งเน้นเรื่ องควำมสะอำดทั้งกำยและใจ ขยัน ประหยัด ซื่ อสัตย์ กตัญญู โดย
มิได้จำกัดว่ำผูเ้ ข้ำร่ วมอบรมจะต้องเป็ นนักกำรเมืองและเนื้ อหำในกำรเรี ยนรู ้ไม่ได้สะท้อนในเรื่ อง
ประเด็นกำรเมือง (สถำบันผูน้ ำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต , 2551) จำกกำรศึกษำพบว่ำกำรศึกษำจึงเป็ น
เครื่ อ งมื อ ในกำรขัด เกลำและพัฒ นำคน ให้ มี ค วำมพร้ อ มในสั ง คมที่ มี ก ำรปกครองระบอบ
ประชำธิ ปไตย จะเห็ นได้วำ่ กำรศึกษำ เป็ นเครื่ องมือในกำรขัดเกลำและพัฒนำคนให้มีควำมพร้อม
ในสังคมที่มีกำรปกครองระบอบประชำธิ ปไตย ถึง แม้วำ่ จะมีควำมพยำยำมในกำรร่ วมมือกันของ
หลำยๆ ฝ่ ำยเพื่ อที่ จะสร้ ำงนัก กำรเมื องที่ ดีเพื่อบริ หำรประเทศ แต่ปั ญหำยังคงมี อยู่ ดังนั้นจะทำ
อย่ำงไรให้นกั กำรเมืองสำมำรถพัฒนำอุดมกำรณ์ทำงควำมคิดในกำรทำงำนกำรเมืองเพื่อส่ วนรวม
ตำมอุดมกำรณ์ประชำธิ ปไตย ซึ่ งในต่ำงประเทศได้มีควำมสนใจในเรื่ องของกำรปรับกระบวนทัศน์
ใหม่ทำงกำรเมืองโดยนำแนวคิดกำรเข้ำถึ งจิตวิญญำณ(spiritual approach to politic) มำใช้กบั
กำรเมืองและกำรสร้ำงผูน้ ำโดยมีแนวทำงหลักคือ กำรคิดแบบองค์รวมและกำรเชื่ อมโยงสรรพสิ่ ง
เข้ำ กับ ชี วิ ต ในกำรแก้ไ ขปั ญ หำสั ง คมและควำมขัด แย้ง และกำรสร้ ำ งผูน้ ำแนวใหม่ จ ำกกำร
สังเครำะห์จุดเด่นของระบบอุปถัมภ์และระบบประชำธิ ปไตย (Corinne McLaughlin and Gordon
Davidson,1996) ซึ่ งมี ควำมสอดคล้องสัมพันธ์กบั กระแสควำมสนใจเรื่ องกระบวนกำรเรี ยนรู ้ เพื่อ
กำรเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) (Mezirow,1997) ที่มีกำรนำมำประยุกต์ใช้กบั กำร
เรี ยนรู ้ สำหรับผูใ้ หญ่ในสำยงำนอำชี พต่ำงๆ เพื่อก่อให้เกิ ดกำรคิด วิเครำะห์ และเรี ยนรู ้ เพื่อให้เกิ ด
เปลี่ยนแปลงจำกภำยในตัวเอง ซึ่ งเป็ นกำรปฎิวตั ิจิตสำนึ กใหม่ในกำรเข้ำถึงควำมจริ ง ควำมดี ควำม
งำม ดังคำกล่ำวของ ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ประเวศ วะสี ได้กล่ำวไว้ในปำฐกถำสวัสดิ์ สกุลไทย
เรื่ อง “มหำวิทยำลัยกับ จิตตปั ญญำศึกษำและไตรยำงค์แห่ งกำรศึกษำ” ที่จดั ขึ้นโดยสมำคมศิษย์เก่ำ
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหิดล เมื่อวันที่ 17 มีนำคม พ.ศ. 2550 ดังมีควำมตอนหนึ่งว่ำ
“การเข้ าถึงความจริ ง ความดี ความงาม เป็ นการปฎิวัติจิตสานึ ก ...
ท่ านอาจเลือกศึกษาความจริ งที่ แตกต่ างกันตั้งแต่ ง่ายไปหายาก ที่ ง่ายที่ สุดคื อ
การนึ กถึงคนอื่ นหรื อสิ่ งอื่ น หรื อการมีความเมตตากรุ ณา” (ประเวศ วะสี ,
2550)
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กำรขับเคลื่ อนผ่ำนแนวทำงจิตตปั ญญำศึกษำที่มีแก่นแกนอยู่ที่เรื่ องกำรสร้ ำงกระบวนกำร
เรี ย นรู ้ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงภำยในน ำไปสู่ จิ ต ส ำนึ ก ใหม่ เป็ นผู ้น ำแนวใหม่ โ ดยเน้ น
กระบวนกำรเรี ยนรู ้ ผ่ำนกิ จกรรม กำรภำวนำ และกำรปฏิ บตั ิ กรรมฐำน ยกตัวอย่ำงเช่ น โครงกำร
โรงเรี ยนผูน้ ำเพื่อกำรเปลี่ยนแปลงของสำนักงำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระบวนกำรในกำรจัด กำรเรี ยนรู้ บ นฐำนทฤษฎี ก ำรเรี ยนรู้ เ พื่ อ กำรเปลี่ ย นแปลง
(Transformative Learning) ที่เน้นกำรแสวงหำควำมรู้จำกประสบกำรณ์ ตรง เพื่อนำไปสู่ กำรสร้ำง
ควำมหมำยใหม่ของกรอบมโนทัศน์ที่บุคคลมีอยู่เดิมด้วยตนเอง ผ่ำนวิธีกำรเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งใคร่ ครวญ
ทบทวนด้ำนในตนเองและกำรแลกเปลี่ ยนอย่ำงมีวิจำรณญำณ จะนำไปสู่ กำรเปลี่ ยนแปลงกรอบ
มโนทัศน์ใหม่ของบุคคลอันนำไปสู่ พฤติกรรมตำมกรอบควำมเชื่ อใหม่ที่มำหักล้ำงหรื อยืนยันควำม
เชื่อเดิมที่มีอยูใ่ ห้หมดไป หรื อให้แข็งแรงมำกยิ่งขึ้นตำมแนวคิดของ Jack D. Mezirow ที่มีควำมเชื่อ
ว่ำเป้ ำหมำยของกำรศึกษำคือ กำรช่วยให้บุคคลเกิดควำมเปลี่ยนแปลงให้เป็ นผูท้ ี่สำมำรถคิดได้ดว้ ย
ตนเอง โดยกำรเรี ย นรู้ เพื่อ ปรั บ เปลี่ ย นค่ ำ นิ ย มกำรให้ค วำมหมำยต่อสรรพสิ่ ง ต่ ำงๆและก ำหนด
เป้ ำหมำยของตนเองมำกกว่ำ กำรยิน ยอมปฏิ บ ตั ิ ต ำมสิ่ ง ที่ ค นอื่ น ก ำหนดให้ โ ดยไม่ มี ข ้อ โต้แ ย้ง
(Mezirow, 1997) ซึ่ งเป็ นเป้ ำหมำยทำงกำรศึกษำที่เหมำะสมกับสังคมประชำธิ ปไตย เพรำะบุคคล
จำเป็ นต้องมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ วนรวม กระบวนกำรเรี ยนรู ้ แบบนี้ จึงช่ วยให้สำมำรถ
วิพำกษ์อย่ำงมีเหตุผล สำมำรถคิดใคร่ ครวญวิเครำะห์และทำควำมเข้ำใจถึ งสำเหตุของปั ญหำและ
สำมำรถค้นหำแนวทำงแก้ไขปั ญหำได้ดว้ ยตนเอง (ชิ ดชงค์ ส.นันทนำเนตร, 2551) นอกจำกนั้น
แนวคิดทฤษฎีกำรเรี ยนรู้เพื่อกำรเปลี่ยนแปลง ยังให้ควำมสำคัญกับองค์ประกอบของกำรใคร่ ครวญ
กำรแลกเปลี่ ยนอย่ำงมีวิจำรณญำณ และประสบกำรณ์ ซึ่ งในทำงปฏิบตั ิ แนวคิดจิตตปั ญญำศึ กษำ
เป็ นวิ ธี ก ำรที่ น ำไปสู่ ก ำรเรี ยนรู ้ เ พื่ อ กำรเปลี่ ย นแปลง ตำมแนวคิ ด ทฤษฎี ก ำรเรี ย นรู ้ เ พื่ อ กำร
เปลี่ยนแปลง (ธนำ นิลชัยโกวิทย์ และอดิศร จันทรสุ ข, 2552) โดยมีจุดมุ่งหมำยให้เกิดกำรเรี ยนรู ้เพื่อ
กำรเปลี่ ยนแปลง (Transformative Learning) ภำยในตน (Self-Transformation) ที่มุ่งเน้นกำร
เปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐำนอย่ำง ให้ควำมสำคัญต่อ กำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ขอ้ มูล ข่ำวสำร ควำมรู ้ภำยใน
(tacit knowledge) ไม่วพิ ำกษ์วจิ ำรณ์ ไม่ตดั สิ น ภำยใต้บรรยำกำศของกำรเคำรพ กำรยอมรับระหว่ำง
กันแบบไม่มีเงื่ อนไข เป็ นบรรยำกำศแบบเปิ ด และเอื้ อให้ผเู ้ รี ยนรู ้ สึกมัน่ คงปลอดภัยที่ จะเปิ ดเผย
ตนเอง (Self-disclosure) เพื่อให้บรรลุถึงเป้ ำหมำยของกำรเปลี่ยนแปลงภำยในจำกประสบกำรณ์ตรง
และให้ควำมสำคัญกับกำรตระหนักรู ้ โลกภำยในของตนเองที่ สัมพันธ์ กบั โลกภำยนอก (จุมพล
พูลภัทรชีวนิ , 2552)
ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงเห็นควำมสำคัญในกำรศึกษำวิจยั และพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรี ยนรู้ที่จะ
สำมำรถน ำไปใช้เ พื่ อ พัฒ นำคุ ณ ลัก ษณะของนัก กำรเมื อ งบนฐำนทฤษฎี ก ำรเรี ย นรู้ เ พื่ อ กำร
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เปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดกำรคิดใคร่ ครวญและวิพำกษ์ตนเอง ผ่ำนกำรเรี ยนรู ้ดว้ ยกำรใคร่ ครวญ และ
แลกเปลี่ยนอย่ำงมีวจิ ำรณญำณเพื่อให้เกิดกำรตระหนักรู ้ภำยในตนเองอันจะนำไปสู่ กำรปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์ในกำรให้ควำมหมำยใหม่ต่อกำรเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของนักกำรเมืองด้วยตนเองซึ่ ง
เป็ นกำรเปลี่ ยนแปลงที่ เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง สัง คม และประเทศชำติ อย่ำงยัง่ ยืน เพรำะกลุ่ ม
นักกำรเมืองเป็ นกลุ่มที่มีควำมสำคัญต่อกำรใช้อำนำจในกำรบริ หำรประเทศและส่ งผลกระทบถึ ง
กำรดำเนินชีวติ ของสังคมโดยรวม
คำถำมกำรวิจัย
1.นักกำรเมืองที่พึงประสงค์ควรมีคุณลักษณะอย่ำงไร
2.กระบวนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ บนฐำนทฤษฎีกำรเรี ยนรู ้เพื่อกำรเปลี่ ยนแปลงจะนำไปใช้กบั
กำรพัฒนำนักกำรเมืองให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้หรื อไม่
วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1.เพื่อวิเครำะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักกำรเมือง
2.เพื่ อพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรี ยนรู้ เพื่ อพัฒนำคุ ณลักษณะของนัก กำรเมืองบนฐำน
ทฤษฏีกำรเรี ยนรู้เพื่อกำรเปลี่ยนแปลง
3.เพื่อนำเสนอกระบวนกำรจัดกำรเรี ยนรู้ เพื่อกำรพัฒนำคุณลักษณะนักกำรเมื องบนฐำน
ทฤษฏีกำรเรี ยนรู้เพื่อกำรเปลี่ยนแปลง
ขอบเขตของกำรวิจัย
สำหรับกำรวิจยั เรื่ องกระบวนกำรจัดกำรเรี ยนรู้เพื่อพัฒนำคุณลักษณะของนักกำรเมืองบน
ฐำนทฤษฎีกำรเรี ยนรู ้เพื่อกำรเปลี่ยนแปลง ผูว้ จิ ยั กำหนดขอบเขตและวิธีดำเนินกำรวิจยั ดังนี้
1. ขอบเขตด้ ำนเนือ้ หำ ประกอบด้ วย
1.1 ทฤษฏีกำรเรี ยนรู้เพื่อกำรเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning Theory) ในกำร
วิจ ัย ได้น ำองค์ป ระกอบของทฤษฎี ก ำรเรี ย นรู้ เ พื่ อ กำรเปลี่ ย นแปลง 3 ประกำร ประกอบด้ว ย
1) ประสบกำรณ์ 2) กำรใคร่ ครวญอย่ำงมีวจิ ำรณญำณ และ 3) กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดอย่ำงมีเหตุผล
เป็ นองค์ป ระกอบหลัก ในกำรจัดกำรเรี ย นรู้ ซึ่ ง จะนำไปสู่ ก ำรพัฒนำและปรั บเปลี่ ย นมโนทัศน์
ภำยในตนเอง
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1.2 แนวคิดเรื่ องคุ ณลักษณะที่พึงประสงค์ นำมำใช้ในกำรวิเครำะห์คุณลักษณะของ
นักกำรเมืองเพื่อนำมำใช้เป็ นเป้ ำหมำยหรื อตัวชี้ วดั ในกำรคัดเลื อกกิ จกรรมในกระบวนกำรจัดกำร
เรี ยนรู้ ซ่ ึ งจะเชื่ อมโยงกับแนวคิดด้ำนกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิ ปไตย เพื่อนำไปสู่
คุณลักษณะของนักกำรเมือง 4 ด้ำน ประกอบด้วย คุณลักษณะด้ำนพฤติกรรม คุณลักษณะด้ำนจิตใจ
คุณลักษณะด้ำนควำมคิด และคุณลักษณะด้ำนควำมรู้
2. ขอบเขตด้ ำนวิธีกำร
กิจกรรมที่นำมำใช้ในกระบวนกำรเป็ นกิจกรรมตำมแนวจิตตปั ญญำศึกษำซึ่ งเป็ น
กิจกรรมที่จะนำไปสู่ กำรพัฒนำควำมรู ้ สึกผ่ำนกิ จกรรมภำยนอกซึ่ งนำมำเสริ มประกอบกันเพื่อให้
สำมำรถเรี ยนรู ้ได้ครบทั้ง 3 ฐำน ประกอบด้วย ฐำนหัว ฐำนกำย และฐำนใจ ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ อำทิ
กำรสนทนำ (Dialogue) กำรเรี ยนรู้จำกชีวประวัติ ศิ ลปะบำบัดเพื่อกำรเรี ยนรู้ กิจกรรมกลุ่มเพื่อกำร
เรี ยนรู ้ดว้ ยใจอย่ำงใคร่ ครวญ เพื่อนำมำเสริ มแนวทำงบนฐำนทฤษฎีกำรเรี ยนรู้เพื่อกำรเปลี่ยนแปลง
ให้มีประสิ ทธิ ภำพมำกยิง่ ขึ้นเพื่อพัฒนำนักกำรเมืองไปสู่ กำรมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ขอบเขตด้ ำนกลุ่มเป้ำหมำยในกำรวิจัย
กลุ่มประชำกรในกำรศึกษำครั้งนี้ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 กลุ่ม
นักกำรเมืองที่ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมืองระดับชำติและระดับท้องถิ่นที่ผำ่ นกำรเลือกตั้งหรื อแต่งตั้ง
มำแล้วอย่ำงน้อยหนึ่ งสมัยและมีควำมสมัครใจเข้ำร่ วมกิ จกรรมกำรวิจยั และพัฒนำกระบวนกำร
เรี ยนรู้เพื่อพัฒนำนักกำรเมืองบนฐำนทฤษฎีกำรเรี ยนรู้เพื่อกำรเปลี่ยนแปลง กลุ่มที่ 2 กลุ่มบุคคลที่มี
ควำมสนใจจะเป็ นนักกำรเมื องในอนำคตและมีควำมสมัครใจเข้ำร่ วม กิ จรรมกำรวิจยั และพัฒนำ
กระบวนกำรเรี ยนรู้เพื่อพัฒนำนักกำรเมืองบนฐำนทฤษฎีกำรเรี ยนรู้เพื่อกำรเปลี่ยนแปลง
วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
กำรวิจยั ครั้งนี้ เป็ นกำรวิจยั เชิ งคุ ณภำพโดยใช้เทคนิ ควิธีในกำรศึกษำแบบผสมผสำน โดย
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 เพื่อวิเครำะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักกำรเมืองใช้เทคนิควิธีกำรศึกษำ
เอกสำร กำรสัมภำษณ์และกำรสำรวจควำมคิดเห็น เพื่อให้ได้มำซึ่ งคุณลักษณะที่พึ งประสงค์ของ
นักกำรเมือง แล้วจึงนำมำใช้พฒั นำร่ ำงกระบวนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ตำมวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 โดยใช้
เทคนิ ควิธีกำรวิจยั และพัฒนำในกำรศึกษำและออกแบบกระบวนกำรและกิ จกรรมตำมแนวจิ ตต
ปั ญ ญำศึ ก ษำ เพื่ อ ใช้เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ในกระบวนกำรจัด กำรเรี ย นรู้ เ พื่ อ พัฒ นำคุ ณ ลัก ษณะของ
นักกำรเมืองบนฐำนทฤษฎีกำรเรี ยนรู้เพื่อกำรเปลี่ยนแปลง โดยผ่ำนกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
เนื้อหำจำกผูท้ รงคุณวุฒิในด้ำนกำรเรี ยนรู้เพื่อกำรเปลี่ยนแปลงและด้ำนกำรพัฒนำนักกำรเมืองก่อน
นำไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่ำงในกำรทดลองทั้งสองครั้ง จำกนั้นนำผลจำกกำรทดลองมำปรับปรุ ง
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และพัฒนำเป็ นรู ป แบบกระบวนกำรจัดกำรเรี ย นรู้ เพื่ อพัฒนำคุ ณ ลัก ษณะของนัก กำรเมื อ งเพื่ อ
นำเสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒิ ตำมวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 ประกอบไปด้วยผูท้ รงคุณวุฒิดำ้ นกำรเมือง ด้ำน
กำรศึกษำ และด้ำนกำรเรี ยนรู้เพื่อกำรเปลี่ยนแปลง โดยใช้เทคนิ คกำรจัดสนทนำกลุ่มย่อยเพื่อให้ได้
ข้อสรุ ปในกำรนำกระบวนกำรจัดกำรเรี ยนรู้เพื่อพัฒนำคุณลักษณะของนักกำรเมืองบนฐำนทฤษฎี
กำรเรี ยนรู ้เพื่อกำรเปลี่ยนแปลงไปใช้ในทำงปฏิบตั ิต่อไป
คำจำกัดควำมทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
นักกำรเมือง หมำยถึง ผูป้ ฏิบตั ิงำนทำงด้ำนกำรเมือง อำทิ สมำชิกสภำผูแ้ ทนรำษฎร สมำชิก
วุฒิสภำ สมำชิกองค์กำรบริ หำรส่ วนจังหวัด สมำชิกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล สมำชิกเทศบำล หรื อ
อำสำสมัคร ที่มีประสบกำรณ์ ทำงำนด้ำนกำรเมืองและผ่ำนกำรรับเลือกตั้งหรื อแต่งตั้งมำแล้วอย่ำง
น้อยหนึ่งสมัย และมีควำมสมัครใจเข้ำร่ วมกิจกรรม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ หมำยถึง กำรกระทำ กำรคิดควำมเชื่ อ และควำมรู้ ดำ้ นวิชำกำร
ด้ำ นวิช ำชี พ ของนัก กำรเมื อ ง ซึ่ งได้ม ำจำกกำรศึ ก ษำเอกสำร กำรสั ม ภำษณ์ ผูเ้ ชี่ ย วชำญ และกำร
ประมวลผลจำกแบบสอบถำม
กระบวนกำรจัดกำรเรี ยนรู้ หมำยถึง ขั้นตอน และรู ปแบบ กำรจัดกิจกรรมบนฐำนทฤษฎีกำร
เรี ยนรู้เพื่อกำรเปลี่ยนแปลง ที่นำใช้ในกำรออกแบบกำรเรี ยนรู ้ ที่เหมำะสมต่อกำรพัฒนำนักกำรเมือง
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
กำรเรี ย นรู้ เ พื่อ กำรเปลี่ ยนแปลง หมำยถึ ง วิธี ก ำรที่ ท ำให้ บุ ค คลเกิ ดกำรเรี ย นรู ้ ที่ ส ำมำรถ
ปรับเปลี่ยนกรอบมโนทัศน์เดิ มไปสู่ กรอบมโนทัศน์ใหม่ ตำมแนวทฤษฎี Transformative Learning
โดย Jack Mezirow ประกอบด้วย กำรเรี ยนรู้ผำ่ นประสบกำรณ์ตรง กำรใคร่ ครวญ และกำรแลกเปลี่ยน
อย่ำงมีวจิ ำรณญำณ
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
ในกำรวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั มุ่ ง ศึ ก ษำกระบวนกำรจัดกำรเรี ย นรู ้ เพื่ อพัฒนำคุ ณลัก ษณะของ
นักกำรเมืองบนฐำนทฤษฎีกำรเรี ยนรู้เพื่อกำรเปลี่ยนแปลง โดยอำศัยองค์ควำมรู้ในหลำยศำสตร์ เพื่อ
นำมำเป็ นแนวทำงในกำรกำหนดกรอบกำรวิจยั มีสำระสำคัญ พอสังเขปดังนี้
1. ทฤษฎีกำรเรี ยนรู้ เพื่อกำรเปลี่ยนแปลง มี องค์ประกอบหลัก 3 ประกำร ประกอบด้วย
ประสบกำรณ์ กำรใคร่ ครวญ และกำรแลกเปลี่ ยนอย่ำงมี วิจำรณญำณ นำมำใช้เป็ นแนวทำงและ
วิธีกำรในกำรศึกษำและกำรดำเนินกำรทดลองร่ วมกับกิจกรรมตำมแนวจิตตปั ญญำศึกษำ
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2. แนวคิดจิตตปัญญำศึกษำ เป็ นกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้เพื่อก่อให้เกิดประสบกำรณ์ใหม่ในกำร
เรี ยนรู้ผำ่ น ฐำนกำย หมำยถึงกำรกระทำหรื อกำรเรี ยนรู ้ผำ่ นร่ ำงกำย ฐำนปั ญญำ (ฐำนหัว) หมำยถึง
กำรคิ ด หรื อกำรใคร่ ค รวญจำกภำยในตนเอง และฐำนใจ หมำยถึ ง กำรเรี ย นรู้ จำกอำรมณ์ และ
ควำมรู้สึกของตนเอง เพื่อนำเสริ มวิธีกำรเรี ยนรู้เพื่อกำรเปลี่ยนแปลง
3. แนวคิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักกำรเมืองที่ได้มำจำกกำรศึกษำตำมวัตถุประสงค์
ข้อที่ 1
4. แนวคิดกระบวนกำรเรี ยนรู้ของเปำโล แฟร์ ในกำรสร้ำงควำมเท่ำเทียมกันระหว่ำงผูส้ อน
และผูเ้ รี ยน กำรกระตุน้ ให้เกิดกำรตั้งคำถำม เรี ยนรู้โดยกำรใช้วิภำษวิธี (Dialectic) และนำไปสู่ กำร
ลงมือปฏิ บตั ิ เพื่อให้เกิ ดจิตสำนึ กแบบวิพำกษ์วิจำรณ์ นำไปสู่ กำรปลู กมโนธรรมสำนึ กภำยในตัว
บุคคลให้เกิดกำรตื่นรู ้ดว้ ยตนเอง
จากทฤษฎี แ ละแนวคิ ดดัง กล่ า วสามารถแสดงเป็ นแผนภาพของกรอบแนวคิ ดงานวิจ ัย
ปรากฏดังภาพที่ 1
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ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในกำรวิจยั
ผลทีค่ ำดว่ำจะได้ รับ
1. กระบวนกำรเรี ย นรู้ ที่ ส ำมำรถพัฒนำนัก กำรเมื องบนฐำนทฤษฎี ก ำรเรี ย นรู้ เพื่ อกำร
เปลี่ยนแปลง
2. นักกำรศึก ษำ นัก กำรเมื อง และสถำบันที่ เกี่ ย วข้องกับ กำรจัดกำรเรี ย นรู ้ สำมำรถนำ
กระบวนกำรจัดกำรเรี ยนรู้เพื่อพัฒนำคุณลักษณะของนักกำรเมืองบนฐำนทฤษฏีกำรเรี ยนรู้เพื่อกำร
เปลี่ยนแปลง ไปประยุกต์ใช้กบั ตนเองหรื อสถำบันได้
3. นักกำรเมืองที่ ผ่ำนกำรเรี ยนรู ้ จำกกระบวนกำรจัดกำรเรี ยนรู้เพื่อพัฒนำคุณลักษณะของ
นักกำรเมืองบนฐำนทฤษฏี กำรเรี ยนรู้เพื่อกำรเปลี่ยนแปลงเกิดกำรตะหนักถึงกำรมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ได้

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั เรื่ อง “กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐาน
ทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง” ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าจากหนังสื อ บทความ และงานวิจยั ที่
เกี่ ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ ยวกับแนวทางจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒ นาคุณลักษณะของ
นักการเมื องผ่านทฤษฎี ก ารเรี ยนรู้ เพื่อการเปลี่ ยนแปลง โดยมีแนวคิดที่ ใช้เป็ นกรอบในการวิจยั
ประกอบด้วย
1. แนวคิดระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตย
2. แนวคิดคุณลักษณะผูน้ าและคุณลักษณะของนักการเมือง
3. แนวคิดรู ปแบบการจัดการศึกษา
4. ทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning Theory)
5. แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
6. แนวคิดกระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
7. ทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์
8. เทคนิคการวิจยั และการพัฒนา (Research and Development)
9. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
โดยมีรายละเอี ยดในการพัฒนาเป็ นแนวคิ ดหลักในการกาหนดกรอบแนวคิ ดในการวิจยั
(Conceptual Framework) ดังนี้
1. แนวคิดระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตย
การวิจยั ครั้งนี้ได้นาแนวคิดระบอบการเมืองแบบประชาธิ ปไตยตามแนวคิดทางรัฐศาสตร์ ที่
ได้ก ล่ า วถึ ง การเมื อ งการปกครองของไทยโดยอธิ บ ายถึ ง พื้ น ฐานความเข้า ใจเบื้ อ งต้น ได้แ ก่
ความหมายของระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิ ปไตย และหลักการสาคัญของระบอบ
การเมืองแบบประชาธิปไตย ซึ่ งมีรายละเอียดโดยลาดับ ดังนี้
1.1 ความหมายของระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย
ประชาธิ ปไตยมาจากภาษากรี ก คาว่า “Demos” แปลว่าประชาชน ในระบอบ
ประชาธิ ปไตย ประชาชนมีอานาจเหนือฝ่ ายนิติบญั ญัติและรัฐบาล แม้วา่ ระบอบประชาธิ ปไตยทัว่
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โลกจะมีความแตกต่างกันไปไม่มากก็น้อย หากแต่ระบอบประชาธิ ปไตยก็มีหลักการและหลัก
ปฏิบตั ิที่แตกต่างจากการปกครองในรู ปแบบอื่นอย่างชัดเจนเป็ นรู ปแบบการปกครองที่ประชาชน
ทุกคนเป็ นผูใ้ ช้อานาจและมีหน้าที่ที่ตอ้ งรับผิดชอบโดยตรงหรื อโดยผ่านตัวแทนที่ได้รับเลื อกจาก
ประชาชนอย่างเสรี ประกอบไปด้วยหลักการและหลักปฏิบตั ิที่คุม้ ครองเสรี ภาพของมนุ ษย์ กล่าวได้
ว่าระบอบประชาธิ ปไตยเป็ นระบบที่ทาให้เสรี ภาพกลายเป็ นสถาบันโดยถือเสี ยงของคนส่ วนใหญ่
เป็ นเกณฑ์ควบคู่กบั การคุม้ ครองสิ ทธิ ของคนส่ วนน้อย ในขณะเดียวกันคอยระวังไม่ให้รัฐบาลกลาง
มีอานาจมากเกิ นไป และกระจายอานาจลงสู่ ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น ด้วยความเชื่ อที่ว่า
ประชาชนต้องสามารถเข้า ถึ ง รั ฐบาลท้องถิ่ นได้ง่ า ยและตอบสนองประชาชนให้มากที่ สุ ดที่ จะ
เป็ นไปได้(สานักงานสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ, 2012 : 2-3)
การเมื อ ง (Politics) มี ค วามหมายที่ ห ลากหลายแตกต่ า งกัน ไป ทั้ง นี้ ขึ้ น อยู่ ก ับ
ประสบการณ์ ความรับรู ้ และความเข้าใจ หรื อขึ้นอยู่กบั การกล่อมเกลาทางสังคมของแต่ละบุคคล
สาหรับ เพลโต (Plato) นักปราชญ์ชาวกรี กได้ให้ความหมายการเมืองไว้วา่ คือ สิ่ งที่นครรัฐ (Polis)
ได้กระทาและอาจกระทา ซึ่ งครอบคลุ มกิ จกรรมต่าง ๆ ทั้งหมดที่นครรัฐได้กระทาไป ทั้งในการ
บัญญัติกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ของสังคม การจัดสรรภาระหน้าที่แก่สมาชิ กในสังคม ตลอดจนการ
ทานุบารุ งสังคมให้สงบสุ ข (Jaffa, 1972 อ้างถึงใน สมบัติ ธารงธัญวงศ์, 2542)
เพลโตได้กล่าวถึงระบบการเมืองที่พึงปรารถนา ตลอดจนองค์ประกอบสาคัญของการ
ดาเนิ นงานกิ จการของรัฐ (พลศักดิ์ จิรไกรศิริ, 2529) เสนอแนวคิดทางการเมื องขึ้นมาในเรื่ อง
ธรรมชาติของมนุ ษย์ว่า ประกอบด้วยจิตหรื อวิญญาณที่แตกต่างกัน จึงเป็ นตัวสาคัญผลักดันให้
มนุ ษย์แสดงพฤติกรรมออกมาไม่เหมือนกัน โดยแบ่งตามสภาพจิตใจของแต่ละบุคคลออกเป็ น 3
ระดับ เพื่อจะเป็ นตัวกาหนดหน้าที่บทบาทของชนชั้นในบริ บทการเมืองและรู ปการปกครองในอุดม
คติ อันได้แก่
1) ชนชั้นพลเมือง เป็ นบุคคลที่มีจิตใจอยูใ่ นภาคตัณหาครอบงา มีความละโมบที่
เกิดพื้นฐานมาจากความอยาก จึงมีหน้าที่ในการผลิต และสร้างเสริ มความมัน่ คงทางเศรษฐกิจให้กบั
รัฐ ถือว่าชนชั้นพลเมืองมีมากที่สุดในนครรัฐ
2) ชนชั้นพิทกั ษ์ เป็ นบุคคลที่มีจิตวิญญาณมีน้ าใจครอบครองสังคม เป็ นพวกรัก
เกียรติยศชื่อเสี ยง มากกว่าทรัพย์สมบัติ มีน้ าใจสู ง รู ้จกั เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่แก่ประชาชน มีความว่องไว
กาลังกายดี เหมาะแก่การเป็ นผูน้ าต่อต้านศัตรู ภายนอก และให้ความคุม้ ครองประชาชนภายในรัฐ
3) ชนชั้นปกครอง เป็ นบุคคลที่มีจิตวิญญาณประกอบด้วยเหตุผล ให้ความ
คุม้ ครองประชาชน มีความฉลาด มีปัญญามาก รับรู้อะไรได้รวดเร็ ว หมัน่ แสวงหาแนวทางศึกษาเล่า
เรี ยน เป็ นผูใ้ ห้ความสาคัญเกี่ยวกับการพิทกั ษ์ผลประโยชน์ของรัฐเป็ นหลัก บุคคลประเภทนี้ มีจิต
วิญญาณสู งส่ ง (พระสรสิ ช รักพรม, 2537)

13
นอกจากนั้นยัง มี นัก วิชาการด้านรั ฐศาสตร์ ได้ใ ห้ความหมายและคาจากัดความของ
การเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย ดังนี้
ธีรภัทร์ เสรี รังสรรค์ (2549) กล่าวถึงความหมายของการเมืองไว้วา่ การเมืองหมายถึง
กิจกรรมของบุคคลและสถาบันในอันที่จะขจัดปั ญหาหรื อความขัดแย้งทางสาธารณะ การจัดสรร
แบ่งปั น หรื อประสานประโยชน์ทรัพยากรหรื อสิ่ งที่มีคุณค่าในสังคมตามโอกาสและความสาคัญ
ของกลุ่มและบุคคลเพื่อความคงอยู่และสวัสดิ ภาพของสังคมโดยส่ วนรวมซึ่ งความหมายดังกล่าว
เป็ นความหมายที่ ก ว้า งขวางเป็ นเรื่ องความสั ม พันธ์ ระหว่า งบุ ค คล องค์ก ร และรั ฐ ส าหรั บ ใน
ประเทศไทยยังมีความเข้าใจการเมืองในวงจากัด คือเพ่งเล็งที่กิจกรรมที่เกี่ ยวข้องกับรั ฐบาล หรื อ
คณะรัฐมนตรี เป็ นส่ วนใหญ่ และอาจใช้ในความหมายที่ไม่ดีไม่งามก็ได้ ภาพลักษณ์ทางการเมืองที่
เสี ยหายเช่นนี้ ทาให้การเมืองไทยขาดบุคคลที่มีคุณธรรมความดีที่จะอุทิศตัวเองเพื่อประโยชน์ของ
สังคมส่ วนรวม
ณรงค์ สิ นสวัสดิ์ (2539) ให้คาจากัดความ การเมื อง คือ การต่อสู ้ ช่วงชิ งการรั กษาไว้
และการใช้อานาจทางการเมือง ซึ่ งหมายถึ ง อานาจที่จะวางนโยบายในการบริ หารประเทศหรื อ
สังคม อานาจที่จะแต่งตั้งบุคคลเพื่อช่วยในการนานโยบายไปปฏิบตั ิ และอานาจที่จะใช้ขา้ ราชการ
งบประมาณ หรื อเครื่ องมือเครื่ องใช้อื่นในการนานโยบายที่วางไว้ไปปฏิบตั ิ
อย่างไรก็ตาม ความหมายของ “การเมือง” ในแง่ มุมใดๆย่อมเกี่ ยวกับอานาจของรั ฐ
ทั้งหมด ซึ่ งถื อได้ว่าเป็ นอานาจสู งสุ ดของแผ่นดิ นที่ ให้ได้ท้ งั คุ ณและโทษ จึ งสามารถสรุ ปได้ว่า
การเมือง หมายถึง การจัดสรรอานาจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน (สมบัติ ธารงธัญวงศ์, 2542)
นอกจากนี้ ยงั มีบุคคลสาคัญ นักคิด นักวิชาการได้นิยามความหมายของ “การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย” ไว้ดงั นี้
ประธานาธิ บดีอบั บราฮัม ลินคอล์น (1861: ออนไลน์) แห่ งสหรัฐอเมริ กา ได้กล่าวว่า
“ประชาธิปไตย” หมายถึง การปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน
Dahl (1961) กล่ า วว่ า ประชาธิ ป ไตยเป็ นระบบการเมื อ งซึ่ งให้ โ อกาสแก่ พ ลเมื อ ง
ธรรมดาสามัญในการควบคุมผูน้ าของตนได้ในอัตราสู ง
อมร รักษาสัตย์ (2543) กล่าวว่า คาว่า “ประชาธิ ปไตย” ถูกใช้ในความหมายต่างๆ
กัน คือ
1.ความหมายดั้ง เดิ ม คื อ การปกครองแบบหนึ่ ง ซึ่ งสิ ท ธิ ใ นการตัด สิ น ใจทาง
การเมืองนั้นเป็ นของพลเมืองทั้งปวงเป็ นผูใ้ ช้โดยตรงตามระเบียบวิธีที่วา่ เสี ยงข้างมากเป็ นฝ่ ายชนะ
เรี ยกว่าประชาธิ ปไตยโดยตรง
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2. เป็ นการปกครองแบบหนึ่ง ซึ่ งพลเมืองใช้สิทธิ อย่างเดียวกัน โดยผ่านทางผูแ้ ทน
ซึ่ งประชาชนเป็ นผูเ้ ลือกและรับผิดชอบต่อประชาชน พลเมืองทั้งหมดไม่ได้ใช้สิทธิ ในการปกครอง
ด้วยตนเอง เรี ยกว่า ประชาธิ ปไตยแบบมีผแู ้ ทน
3. เป็ นการปกครองรู ปหนึ่ งซึ่ ง มักจะได้แก่ ประชาธิ ปไตยแบบมี ผูแ้ ทน แต่ผูท้ ี่ มี
เสี ยงข้างมากใช้อานาจตัดสิ นใจภายในขอบเขตจากัดแห่ งรั ฐธรรมนู ญ ซึ่ งได้ออกแบบไว้รับรอง
สิ ทธิ ของคนข้างน้อยให้ได้ชื่นชมสิ ทธิ ส่วนบุ คคลหรื อส่ วนรวมบางประการ เช่ น สิ ทธิ ในการพูด
และในทางศาสนา แบบนี้ เรี ย กว่ า ประชาธิ ป ไตยเสรี หรื อ แบบมี รั ฐ ธรรมนู ญ (Liberal or
Constitutional Democracy)
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ระบุวา่ การปกครองระบอบประชาธิ ปไตยนั้น เป็ น
ระบบการปกครองที่จดั สรรสังคมเพื่อให้เกิด โอกาส ที่ดีที่สุดในการสร้างสรรค์ ที่จะทาให้ชีวิตและ
สังคมบรรลุประโยชน์สูงสุ ด โอกาสจึงเป็ นสิ่ งที่ประชาธิ ปไตยมีไว้ให้แต่ละบุคคลใช้ในการพัฒนา
ตัวเอง พัฒนาชีวติ และพัฒนาศักยภาพของตน ให้ชีวติ เจริ ญงอกงาม และให้ประชาชนเหล่านั้นแต่ละ
คนมีโอกาสที่จะนาเอาศักยภาพของตนออกไปร่ วมสร้างสรรค์ความเจริ ญก้าวหน้าและประโยชน์สุข
ให้แก่สังคม เช่น ด้วยการมีสิทธิ เสรี ภาพในการเลือกตั้งและสมัครรับเลือกตั้ง
การปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยเป็ นระบอบการปกครองที่มีหลักการ และความ
มุ่งหมายที่ ผูก พันอยู่กบั ประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน ระบอบประชาธิ ปไตย
สามารถแบ่งออกได้ในหลายรู ปแบบ อาทิ ระบอบประชาธิ ปไตยกับประมุขของรัฐ แบ่งออกเป็ น 2
แบบ คือแบบที่มีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุขกับแบบที่มีประธานาธิ บดี เป็ นประมุข แบบแรก คือ
แบบที่ใช้อยูใ่ นประเทศอังกฤษ ญี่ปุ่น และไทย เป็ นต้น แบบที่ 2 คือ แบบที่ใช้อยูใ่ นประเทศอินเดีย
ฝรั่งเศส และอเมริ กา เป็ นต้น (เรื องวิทย์ แสงรัตนา และสุ นิสิต สุ ขิตานานท์, 2551)
1.2 หลักการสาคัญของระบอบการเมืองประชาธิปไตย
หลัก การส าคัญซึ่ งถื อได้ว่า เป็ นตัวชี้ วดั ระดับความเป็ นประชาธิ ป ไตยของสั งคมจะ
ประกอบไปด้วย 5 ประการ (สมบัติ ธารงธัญวงศ์, 2542) คือ
1. หลักอธิ ปไตยของปวงชน ประชาชนต้องเป็ นเจ้าของอานาจอธิ ปไตย เพื่อให้
การปกครองเป็ นของประชาชนอย่างแท้จริ ง โดยใช้อานาจกาหนดตัวผูป้ กครองผ่านกระบวนการ
เลือกตั้ง รวมถึงการถอดถอน การกาหนดตัวผูป้ กครองคือสัญลักษณ์ของการปกครองโดยประชาชน
2. หลักเสรี ภาพ คือ การเคารพในเสรี ภาพของประชาชน หลักเสรี ภาพในระบอบ
ประชาธิ ปไตยจะต้องมีขอบเขตที่ชดั เจนคือ การไม่ละเมิดซึ่ งกันและกันเพื่อประกันความเสมอภาค
ในการใช้เสรี ภาพของประชาชน
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3. หลัก ความเสมอภาค เป็ นการยอมรั บ ในความแตกต่ า งของมนุ ษ ย์ใ นเรื่ อ ง
ความสามารถ ซึ่งเชื่อว่าโอกาสที่เสมอภาคเท่าเทียมกันถึงแม้จะมีความสามารถแตกต่างกัน กล่าวคือ
ประชาชนจะต้องมี โอกาสทั้งในทางการเมื อง เศรษฐกิ จ และสั งคมอย่างเสมอภาคเท่ า เที ยมกัน
โดยเฉพาะโอกาสที่จะได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองให้พน้ จากการเอารัดเอาเปรี ยบ
4. หลักกฎหมาย กฎหมายต้องมี ที่มาอันชอบธรรม คือมาจากอานาจอธิ ปไตยของ
ปวงชน ใช้บ งั คับ อย่า งเสมอภาคเท่ า เที ย มกันโดยไม่ เลื อกปฏิ บ ตั ิ และต้องให้ค วามยุติธ รรมแก่
ประชาชนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
5. หลักเสี ยงข้างมาก เพื่อให้มน่ั ใจว่าการตัดสิ นใจนั้นเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของคน
ส่ วนใหญ่ จึงกาหนดให้ใช้เสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์ แต่จะต้องเคารพต่อเสี ยงข้างน้อย เพราะเสี ยงข้าง
น้อยจะทาหน้าที่ในการควบคุ ม กากับ และตรวจสอบการใช้เสี ยงข้างมากว่าเป็ นไปเพื่อประโยชน์
ของประชาชนหรื อไม่
สานัก งานสารนิ เทศ กระทรวงการต่ า งประเทศสหรั ฐอเมริ ก า (2555) ได้ระบุ ถึ ง
หลักการและองค์ประกอบของสังคมประชาธิ ปไตยไว้เช่นกัน ซึ่ งประกอบด้วย หลักการ 5 ประการ
ดังนี้
1. หลัก การถื อ เสี ย งข้า งมากเป็ นเกณฑ์ ก ารคุ ้ม ครองสิ ท ธิ ข องคนส่ ว นน้อ ย
(Majority Rules, Minority Rights) หลักการของการถือเสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์และการคุม้ ครอง
สิ ทธิ ของคนส่ วนน้อย เปรี ยบเสมือนสองเสาหลักที่ ค้ ายันพื้นฐานของระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิ ปไตย (สานักงานสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ 2012: 4-5) การถือเสี ยงข้าง
มากเป็ นเกณฑ์ และวิธีการในการจัดตั้งรัฐบาล อีกทั้งเป็ นหลักในการตัดสิ นประเด็นสาธารณะ แต่
ไม่ใช่ เป็ นช่ องทางสาหรับการกดขี่ คนส่ วนน้อย ที่มีความแตกต่างทางชาติพนั ธุ์ ความเชื่ อทาง
ศาสนา ที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ ระดับรายได้ หรื อผูท้ ี่มีความแตกต่างทางความคิดด้านการเมือง ทุกคน
ย่อมต้องได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพอย่างเท่าเทียมกัน รัฐบาลหรื อเสี ยงส่ วนใหญ่ที่มาจากการ
เลือกตั้งหรื อการแต่งตั้งก็ตามไม่สามารถลิดรอนสิ ทธิได้
2. หลักการเคารพสิ ทธิ มนุษยชน มนุ ษย์ทุกคนเกิ ดมาเท่าเทียมกัน สิ ทธิ มนุษยชน
ให้อานาจประชาชนได้ใช้ชีวิตอย่างมีศกั ดิ์ศรี รัฐบาลเป็ นเพียงผูท้ ี่ตอ้ งคุม้ ครองสิ ทธิ น้ นั โดยไม่เลือก
ปฏิบตั ิ เสรี ภาพซึ่ งอยูบ่ นรากฐานของความยุติธรรม และความเคารพซึ่ งกันและกัน ไม่วา่ ประชาชน
ผูน้ ้ นั จะมีความแตกต่างทางด้าน เพศ อายุ ชาติพนั ธุ์ ศาสนา สังกัดพรรคการเมือง หรื อมีจุดยืนทาง
สังคมอื่น (สานักงานสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ 2012:18-19) สิ ทธิ มนุษยชนเป็ น
สิ่ งที่มีความเชื่ อมโยงกันและแยกกันไม่ได้ สิ ทธิ มนุ ษยชนครอบคลุมวิถีชีวิตของมนุษย์ในหลายๆ
ด้าน ไม่วา่ จะเป็ นด้านสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ
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3. หลักนิติธรรม (The Rule of Law) แนวความคิดเรื่ องหลักนิติธรรม รวมทั้ง
แนวคิดที่วา่ ผูป้ กครองต้องอยูภ่ ายใต้กฎหมายและปกครองประเทศอย่างมีคุณธรรมด้วยวิถีทางของ
กฎหมาย หลักนิติธรรมจึงทาหน้าที่ปกป้ องสิ ทธิ พ้ืนฐานด้านการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ กฎหมาย
ในระบอบประชาธิ ปไตยต้องปกป้ องคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพของประชาชน อย่างเท่าเที ยมกัน
(สานักงานสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ, 2012: 16-17)
4.หลักการเสรี ภาพ (Freedom) หลักการนี้ จาเป็ นต้องคานึ ง ถึ งองค์ประกอบของ
ประชาธิ ปไตยในส่ วนต่างๆได้แก่
4.1 หน้าที่ของพลเมือง (Citizen Responsibilities) และพรรคการเมือง
(Political Party) การเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย หมายถึง การมีเสรี ภาพทางความคิดและ
มีส่วนร่ วมทางการเมื อง การเป็ นพลเมืองดีตอ้ งตระหนักถึงสิ ทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ มี
ความรู้ สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ทาให้สามารถเข้าไปมีส่วนร่ วมในเรื่ องต่างๆของสังคมได้อย่าง
เต็ม ที่ เท่ า ที่ จะเป็ นไปได้ รวมถึ ง ต้องตรวจสอบและสนับ สนุ นการท างานของรั ฐบาล โดยผ่า น
ช่ องทางต่า งๆ หรื อผ่านระบบพรรคการเมื อง ซึ่ ง เป็ นเหมื อนจุ ดเชื่ อมโยงระหว่า งประชาชนกับ
รั ฐ บาล พรรคการเมื อ งต้อ งยึ ดมั่น ในหลัก การของระบอบประชาธิ ป ไตย ให้ ค วามเคารพและ
ตระหนักถึงอานาจของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง (สานักงานสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐฯ, 2012 : 8-11)
4.2 อิ ส ระภาพของสื่ อ สารมวลชน (AFree Press) ในระบอบ
ประชาธิปไตย รัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อการบริ หารประเทศ และสื่ อก็ทาหน้าที่อานวยความสะดวก
ให้กบั ประชาชนในเรื่ อง “สิ ทธิ ในการรับรู ้ข่าวสาร” ช่วยให้ประชาชนสามารถควบคุมรัฐให้ทางาน
อย่างโปร่ งใสได้ รวมทั้งยังสามารถตั้งคาถามต่อนโยบายของรัฐได้ รัฐบาลประชาธิ ปไตยให้สิทธิ แก่
สื่ อในการเข้าถึงการประชุมและเอกสารของรัฐได้ โดยรัฐไม่สามารถกาหนดกฎเกณฑ์หรื อข้อจากัด
ในการนาเสนอของสื่ อล่ วงหน้าได้ โดยสื่ อมวลชนต้องทาหน้าที่อย่างมีความรั บผิดชอบเช่ นกัน
(สานักงานสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ, 2012: 12-13)
4.3 เสรี ภาพในการพูด (Freedom of Speech) เสรี ภาพในการพูดและการ
แสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะประเด็นทางการเมืองและประเด็นสาธารณะอื่นๆ เปรี ยบเหมือนเส้น
เลื อดที่หล่ อเลี้ ยงระบอบประชาธิ ปไตย รัฐบาลในระบอบประชาธิ ปไตยจะต้องไม่ควบคุ มเนื้ อหา
สาระการแสดงความคิดเห็นทั้งในรู ปของการพูดและการเขียนจึงจะทาให้ระบอบประชาธิ ปไตยเต็ม
ไปด้วยแนวความคิดและความเห็ นที่แตกต่างกัน (สานักงานสารนิ เทศ กระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐฯ 2012:28-29) การโต้แย้งอย่างเสรี และเปิ ดกว้างจะนาไปสู่ ทางเลื อกที่ ดีที่สุด และทาให้
หลี กเลี่ ยงข้อผิดพลาดร้ ายแรงได้ การคุ ้มครองเสรี ภาพในการพูดหรื อที่ เรี ยกว่า สิ ทธิ ที่ถูกจากัด
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(Negative right) เป็ นมาตรการง่ายๆ ที่ห้ามรัฐบาลจากัดเสรี ภาพในการพูด ซึ่ งต่างจากมาตรการโดย
ตรงที่กาหนดไว้ในสิ ทธิ ที่ตอ้ งมี (Affirmative right) ส่ วนใหญ่แล้วผูม้ ีอานาจในระบอบประชาธิ ปไตย
จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการแสดงความคิดเห็นในรู ปของการพูดและการเขียนในสังคม
5. หลักการยึดมัน่ ในรัฐธรรมนูญ (Constitutionalism)รัฐธรรมนูญเป็ นกฎหมายอัน
สาคัญสู งสุ ดในประเทศ จึงมีพ้ืนฐานอยูบ่ นอุดมการณ์เรื่ องเสรี ภาพส่ วนบุคคล สิ ทธิ ของชุมชน และ
ขี ดจากัดการใช้อานาจของรั ฐบาล เป็ นสิ่ ง ที่ ท าให้ป ระเทศมี ก รอบในการปกครองในระบอบ
ประชาธิ ปไตย (สานักงานสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ, 2012: 26-27) ฝ่ ายบริ หาร
และหน่ วยงานรั ฐมี ค วามส านึ ก รั บ ผิด ชอบรั บ ผิดชอบ และใช้อานาจอย่า งเหมาะสม(Executive
Power and its Subordinate with Accountability) ผูน้ าของรัฐบาลประชาธิ ปไตยปกครองประเทศ
โดยได้รับความเห็นชอบจากประชาชนของตน โดยต้องเคารพขอบเขตอานาจของพวกเขาที่ได้รับ
มอบจากประชาชนในการเลือกตั้งที่เสรี และเป็ นธรรม ผูน้ าในระบอบประชาธิ ปไตยจะต้องยอมรับ
ผลการเลือกตั้งที่เสรี และปฏิบตั ิตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ ส่ งเสริ มการยอมรับในความแตกต่างทาง
ความคิดเห็น การปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญจะประสบความสาเร็ จ เมื่อนักการเมืองและเจ้าหน้าที่
ของรัฐมีความเข้าใจความซับซ้อนของปั ญหา และความคิดเห็นที่หลากหลาย จึงต้องเปิ ดกว้างทาง
ความคิดและมีความประนีประนอมในการตัดสิ นใจเพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชน รัฐมีหน้าที่
ชี้ แจงผลการดาเนิ นงานของรัฐบาลต่อประชาชนด้วยกลไกในด้านการเมือง กฎหมาย และการ
บริ หาร ซึ่ งออกแบบมาเพื่อป้ องกันการทุจริ ต (สานักงานสารนิ เทศ กระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐฯ, 2012 : 38-39)
จากการศึกษาแนวคิดในเรื่ องประชาธิ ปไตย พบว่า ประชาธิ ปไตยเป็ นระบอบการ
ปกครองที่ เน้นการให้สิท ธิ เสรี ภาพของประชาชน โดยประชาชนมี อานาจในการตัดสิ นใจ จึ ง
จ าเป็ นต้อ งมี ค วามรู้ และมี ค วามสามารถในการรั ก ษาสิ ท ธิ แ ละหน้า ที่ ข องตนเพื่ อ ด ารงรั ก ษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ดังนั้น ประชาชนต้องมีบทบาทในการเป็ นพลเมืองที่ดี ใน
การพัฒนาตนและแสวงหาความรู ้ดว้ ยตัวเองเพื่อไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากผูป้ กครอง ซึ่ งในที่น้ ี
หมายถึ ง นักการเมือง หรื อผูแ้ ทนประชาชนก็เปรี ยบเสมือนเป็ นผูป้ กครองประเทศ จึงจาเป็ นต้อง
รู ้จกั ขอบเขตหน้าที่ของตนและมีคุณลักษณะของผูป้ กครองที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน
2. แนวคิด ทฤษฎี คุณลักษณะผู้นาและคุณลักษณะของนักการเมือง
แนวคิ ด คุ ณ ลัก ษณะผู้น าและนั ก การเมื อ งนั้ นส าหรั บ งานวิ จ ัย ชิ้ น นี้ ได้ แ บ่ ง แนวคิ ด
คุณลักษณะผูน้ าและนักการเมืองตามทัศนะของนักคิดใน 2 ยุคสมัยอันได้แก่ นักคิดยุคคลาสสิ คและ
นักคิดยุคสมัยใหม่ ดังนี้
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2.1 ผู้นาในทัศนะของนักคิดใน ยุคคลาสสิ ค
ตามความคิดของมหาปราชญ์ของกรี กโบราณอย่างเพลโตกล่าวถึงผูป้ กครองที่ดีเอาไว้
ในงานเขียนที่ชื่อ อุตมรัฐ (The Republic) ดังนี้ คือ ผูป้ กครองที่ดี จะต้องเป็ นราชาปราชญ์ หรื อ
พระราชาผูม้ ีความรู ้ความสามารถเป็ นผูป้ กครองนครเท่านั้น ซึ่ งรัฐที่จะเจริ ญก้าวหน้าได้น้ นั จะต้องมี
นักปกครองที่มีความสามารถ และเป็ นผูป้ กครองที่ดี เพราะถ้าผูป้ กครองรัฐมีความฉลาดจะทาให้
ประชาชนในรัฐฉลาดไปด้วย สิ่ งนี้ เองที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองครั้งยิ่งใหญ่
ดังนั้นจึงต้องให้นกั ปราชญ์เป็ นผูป้ กครอง เพราะนักปราชญ์ยอ่ มต้องการแต่ความรู ้ ความยุติธรรม
ความสวยงาม ความดี และนารัฐไปสู่ ความสงบสุ ขอันเป็ นรัฐที่สมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ บุคคลที่จะ
เป็ นคนดีได้ก็โดยการเป็ นสมาชิ กของรัฐ เป็ นคนดีโดยผ่านกระบวนการของรัฐ และความรู้สูงสุ ดที่
คนดี จะต้องทาก็คือ ต้องรู้จกั ความดี และความดีน้ นั ต้องเป็ นความดีสูงสุ ด เพราะจุดหมายของชีวิต
คือการเป็ นคนดี นอกจากนี้ความรู้ตอ้ งเป็ นความรู้ที่แท้ซ่ ึงก็คือการรู ้ส่ิ งที่เป็ นจริ งด้วย (Plato, 1955)
ดังนั้น การเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามแบบแนวความคิดของเพลโตจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีจิต
วิญญาณที่มีคุณธรรมมากกว่าใครๆ ถ้ายิง่ ผูใ้ ดมีคุณธรรมมากและเข้าใจถึงการกระทาความดีอย่าง
แท้จริ งได้ ไม่ใช่เข้าใจเพียงแค่วา่ ความดีก็คือความดีเท่านั้น แต่จะต้องให้เข้าใจความดีวา่ ความดีน้ นั
มันสามารถดารงอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง และผลสุ ดท้ายของความดี ก็ยงั คงดารงอยู่ตลอดไปซึ่ งนัก
ปกครองมี อยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ที่มีความดี อย่างบริ บูรณ์ ฝั งอยู่ในจิ ตวิญญาณอย่างบริ บูรณ์
เพราะว่าการจะเป็ นนักปกครองที่ดีได้น้ นั จะต้องใช้เวลาในการพัฒนาจิตใจ ซึ่ งสิ่ งที่สาคัญในการ
พัฒนานั้นก็คือให้การศึ กษาอบรมแก่ ผทู ้ ี่ จะมาเป็ นนักปกครอง ผูป้ กครองรั ฐที่ ดีจะต้องมี ร่างกาย
แข็งแรงและจิตใจที่สมบูรณ์ และจะต้องเป็ นบุคคลที่ได้รับคัดเลื อกมาแล้วเป็ นอย่างดี การศึกษาก็
เป็ นเกณฑ์สาคัญที่จะต้องทาการควบคุ มอย่างเข้มงวดมาตั้งแต่วยั เริ่ มต้น เพลโตมีความเชื่ อในเรื่ อง
ผลทางพันธุ กรรม และผลจากการเลี้ ยงดูมีอิทธิ พลต่อการสร้างมนุ ษย์ที่สมบูรณ์แบบ การคัดเลือก
มนุษย์น้ นั จะเริ่ มต้นจากการให้มีการสื บพันธุ์ร่วมกันระหว่างผูช้ ายดีที่สุด ซึ่ งผูห้ ญิงดีที่สุดตามทัศนะ
ของเพลโตได้แนะนาให้มีการแต่งงานหมู่เช่นเดียวกับชุ มชนบุพกาล เพราะต้องการขจัดครอบครัว
เดียวที่เต็มไปด้วยความลาเอียง เด็กที่เกิดมาแล้วต้องถูกคัดออกจากบิดามารดา เพื่อป้ องกันอคติโดย
การนาไปเลี้ยงไว้ในโรงเลี้ยงเด็กของรัฐเพื่อให้เกิดภราดรภาพระหว่างกัน จึงจะทาให้เกิดความรู ้สึก
ผูกพันว่าทุกคนเป็ นพี่นอ้ งกัน (เสน่ห์ จามริ ก, 2555)
2.1.1 คุณสมบัติของผู้ปกครองทีด่ ี
เพลโตยังได้กล่ าวถึ งคุ ณลัก ษณะของนักปกครองที่ ดีต้องประกอบด้วย
คุณธรรม สาคัญ 4 ประการ คือ
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1) ปั ญญา (wisdom) บุคคลผูม้ ีคุณธรรมย่อมกระทากิจกรรมทุกอย่างด้วย
เหตุผลเสมอ หรื อกล่าวได้ว่ากิจกรรมที่มีเหตุผลย่อมประกอบด้วยคุณธรรม ดังนั้นปั ญญาจึงเป็ น
คุณธรรมที่รวมเอาคุณธรรมอื่นๆ ไว้ท้ งั หมด และเป็ นรากฐานของคุณธรรมทั้งหมด เมื่อปราศจาก
ปั ญญาแล้ว คุ ณธรรมที่ เหลื ออยู่ก็ไม่อาจท าให้เที่ ยงธรรมได้ ปั ญญาจึงหมายถึ งการกระทาที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ตามเวลา และสถานที่ เพลโตถื อว่าการคาดการณ์ ไว้ล่วงหน้า ความ
ระมัดระวัง การตัดสิ นใจที่แน่วแน่ และความสุ ขมุ ก็รวมอยูใ่ นคาว่าปั ญญา
2) ความกล้าหาญ (Courage) เป็ นคุณธรรมที่สาคัญมาก ในการดารงชีวิต
เพราะเป็ นคุณธรรมที่จะเป็ นการป้ องกันชี วิตเรา ความกล้าหาญในที่น้ ี หมายรวมถึง ความอดทนเข้า
ไว้ดว้ ยกัน ความกล้าหาญเป็ นคุณลักษณะภายนอก และความอดทนเป็ นคุณลักษณะภายในของ
ความกล้าหาญ เพราะความกล้าหาญนี้เอง บุคคลเราจึงบรรลุจุดมุ่งหมายได้โดยไม่มีอุปสรรค ดังนั้น
ความกล้าหาญจึงเป็ นคุณสมบัติของสังคมที่ทุกคนยอมรับ
3) ความรู้จกั ประมาณ (Temperance) เป็ นคุณสมบัติของปั จเจกชน ซึ่ ง
ความรู้จกั ประมาณ หมายถึง การรู ้จกั ควบคุมตัวเองโดยอาศัยเหตุผลให้อยูบ่ นความพอดี
4) ความยุติธรรม (Justice) เป็ นคุณธรรมทางสังคมที่รวมเอาคุณธรรม ทาง
สังคมทั้งหลายเข้าไว้ดว้ ยกันโดยแท้จริ ง เช่น ความรัก ความกล้าหาญ ความรื่ นเริ ง ความซื่ อสัตย์
ความจงรักภักดี การทาหน้าที่และการรักษาสัญญา เป็ นต้น บุคคลผูม้ ีความยุติธรรมควรเป็ นผูท้ ี่มี
ความเอื้ อเฟื้ อเผื่อแผ่ต่ อบุ ค คลอื่ นด้วย เพราะเป็ นเงื่ อ นไขที่ จ าเป็ นในการแสดงออกซึ่ งความ
เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่น้ นั (พระสรสิ ช รักพรม, 2537)
คุณธรรมทั้ง 4 ประการ เพลโตยกย่องความยุติธรรมเป็ นคุณธรรมสู งสุ ด
ในอุตมรัฐเพราะว่าความยุติธรรมมีองค์ประกอบที่รวมเอาคุณธรรมที่กล่าวถึงทุกข้อเข้าไว้แล้ว ผูย้ ึด
ในอุดมคติที่วา่ คุณค่าที่สาคัญที่สุดของมนุ ษย์อยูท่ ี่สัจจะ ความรู้ ความยุติธรรม คุณธรรมและความ
งาม เมื่อผูป้ กครองมีความฉลาด ผูพ้ ิทกั ษ์ก็ต่อสู ้อย่างกล้าหาญ คนงานก็ทางานอย่างขยันขันแข็ง ทุก
คนมีความเชื่ อต่อเหตุผลที่ปกครองตน เมื่อมองจากทรรศนะภายนอกแล้ว ความยุติธรรมก็คือ การ
แบ่งปั นแรงงานที่สมบูรณ์นนั่ เอง
2.1.2 การพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
ทัศ นะเกี่ ย วกับ อุ ต มรั ฐ ของเพลโตที่ เ น้ น การศึ ก ษาเป็ นเครื่ องมื อ ใน
การเมืองที่ดีและการแบ่งชนชั้นปกครอง ใครจะสังกัดชนชั้นใดให้ข้ ึนอยูก่ บั ความสามารถในทาง
การศึกษาของเขา เด็กที่เกิดจากพ่อแม่ผเู ้ ป็ นพลเมืองของประเทศ อาจจะได้เลื่อนขั้นเป็ นนักปกครอง
ก็ได้ ถ้าเขาได้รับการศึกษาที่ดี ส่ วนเด็กที่เป็ นลูกของนักปกครองอาจเป็ นพลเมืองก็ได้ ถ้าไม่ประสบ
ผลสาเร็ จด้านการศึกษา ดังนั้นระบบการศึกษาจึงเป็ นเครื่ องมือสร้างคนให้เป็ นนักปกครองที่ดี ใน
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ขณะเดียวกันก็เป็ นเครื่ องกลัน่ กรองใช้เป็ นหลักประกันว่าคนที่มีการศึกษาดี มีคุณสมบัติเหมาะสม
เท่านั้น จึงจะได้เป็ นนักปกครอง ซึ่งจะได้วเิ คราะห์
การจัดการศึกษาในอุตมรัฐเพื่อพัฒนาบุคคลและธารงระบบการเมืองที่ดี
ได้ตามลาดับดังนี้
1) ชั้นต้น เป็ นการให้การศึกษาแก่เด็กที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี จะได้รับโอกาส
ทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันทั้งเด็กชายและเด็กหญิง โดยวิชาที่ศึกษาเล่าเรี ยนประกอบด้วย กาย
บริ หารและดนตรี กายบริ หารเกี่ยวข้องกับการพัฒนาร่ างกาย ในขณะที่ดนตรี ถูกกาหนดขึ้น เพื่อ
ยกระดับจิตวิญญาณ ดนตรี น้ นั หมายรวมเอาวัฒนธรรมเข้าไปด้วย ดังนั้นวิชาทั้งสองจึงรวมทุกวิชาที่
ทาให้คนเป็ นผูด้ ี คือวรรณคดี ดนตรี และเลขคณิ ตเบื้องต้น วิชาเรี ยนจะต้องไม่เป็ นแบบบังคับ แต่
อาจมีเล็กน้อยเท่าที่จาเป็ น เพราะคนที่เป็ นเสรี ชนไม่ควรเรี ยนเยี่ยงทาส การเรี ยนที่เกิดจากการบังคับ
จะทาให้วชิ าที่เรี ยนไม่ติดอยูใ่ นจิตวิญญาณ วิธีเรี ยนจะต้องมีความสนุ กสนานเหมือนวิธีเล่น ด้วยวิธี
ดังกล่าวจะทาให้รู้ได้ว่าใครมีความสามารถทางไหน และพร้อมจะถูกคัดเลื อกในชั้นต่อไปในชั้น
เรี ยนนี้ เป้ าหมายของการศึกษาก็เพื่อปลูกฝั งคุ ณธรรมและจริ ยธรรมแก่เด็ก ด้วยการอบรมให้มี
ระเบียบวินยั เมื่ออายุประมาณ 18 ปี จะเน้นการฝึ กฝนทางด้านการทหาร ทาให้ไม่มีเวลาว่างสาหรับ
การศึกษา
2) ชั้นกลาง ผูท้ ี่สอบตกจากการคัดเลื อกในชั้นต้นจะออกไปประกอบ
อาชีพเป็ นพลเมือง ส่ วนผูท้ ี่สอบผ่านจะได้เรี ยนต่อไปอีก 10 ปี วิชาที่เรี ยนคงเหมือนกันในชั้นต้น
เพียงแต่ตอ้ งมีความรู ้ ลึกซึ้ ง และมองเห็ นความสัมพันธ์ที่แต่ละวิชามีต่อกัน ได้แก่ วิชาเลขคณิ ต
เรขาคณิ ต และดาราศาสตร์
3) ชั้นสู ง เมื่ออายุครบ 30 ปี มีการทดสอบอีกครั้งหนึ่ งผูส้ อบไม่ผา่ นจะ
ออกไปทาหน้าที่ผพู้ ิทกั ษ์ ผูส้ อบผ่านจะได้เรี ยนต่อไปอีก 5 ปี วิชาที่ศึกษาคือวิชาไดอะเลคติก หรื อ
วิภาษวิธี และหลักการสู งสุ ดทางด้านศีลธรรม เมื่อทุกคนเรี ยนจบหลักสู ตรอายุครบ 35 ปี จะออกไป
ฝึ กฝนปฏิบตั ิงานโดยการรับใช้ประชาชนในตาแหน่งผูช้ ่วยราชาปราชญ์ จนกระทัง่ มีอายุครบ 50 ปี
ผูท้ ี่ผา่ นการทดสอบว่ามีความสามารถในทุกด้านแล้ว จึงจะมีสิทธิ เข้ารับตาแหน่งราชาปราชญ์ตาม
วาระที่หมุนเวียนกันมาถึง ซึ่ งวิชาที่ให้ศึกษาสาหรับบุคคลผูท้ ี่เตรี ยมตัวจะเป็ นราชาปราชญ์ เป็ น
การศึกษาวิชาชั้นสู งสุ ด อันได้แก่ เลขคณิ ต เรขาคณิ ต ไดอะเลคติก (พลศักดิ์ จิรไกรศิริ, 2529)
ในทานองเดียวกัน ชนชั้นผูป้ กครอง ก็คือผูท้ ี่มีจิตภาคประกอบด้วยเหตุผล
คอยควบคุมภาคอื่นทั้งหมด โดยเหตุผลจะเป็ นตัวยับยั้งอารมณ์ให้อยูใ่ นกรอบของความดีและพร้อม
ที่จะทางานอันแท้จริ งของตน ซึ่ งนักปกครองที่พึงประสงค์จะต้อ งสัมพันธภาพกับการจัดรู ปแบบ
สังคมเบื้องต้น ในลักษณะที่นาเอาความสามารถของพลเมืองทั้งหมด ไปใช้ให้เป็ นคุณประโยชน์ต่อ
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รัฐ ชนชั้นปกครองนอกจากจะเป็ นเพื่อนหรื อมิตรกัน มีการฝึ กฝน อบรมร่ วมกันแล้ว ยังต้องมี
ทรัพย์สินสิ่ งของที่อยูอ่ าศัย ภรรยาและมีบุตรร่ วมกัน ทั้งนี้ การมีภรรยาและบุตรร่ วมกัน เพื่อไม่ให้มี
ใครรู ้จกั พ่อแม่ของตน เป็ นการมองในแง่ส่วนรวม คือ เห็นว่าความสัมพันธ์ทางการแต่งงาน การ
ปกครองและการเลี้ ยงดูเด็กเหล่านี้ มีความสาคัญ เกิ นกว่าจะปล่อยให้เป็ นหน้าที่ของปั จเจกบุคคล
หรื อปล่อยให้เป็ นเรื่ องของโอกาสที่จะเป็ นไปในแง่ ดีหรื อไม่ดี ดังนั้น การแต่งงานของชนชั้น
ปกครอง จะต้องได้รับการควบคุมจากรัฐโดยสมบูรณ์ นอกจากนี้ แล้ว ผูป้ กครอง หรื อ ราชาปราชญ์
ต้องมีคุณสมบัติราชาปราชญ์ คือต้องมีจิตใจสู งส่ งสง่างาม เป็ นผูใ้ ฝ่ แสวงหาสัจจะ ความยุติธรรม
ความกล้าหาญ ความมีขนั ติ และรู้จกั ประมาณ ดังนั้นคุณสมบัติที่สาคัญของราชาปราชญ์ คือ
1) เป็ นผูม้ ีความรู้ และคุ ณธรรม ประสบความสาเร็ จทางปั ญญาและ
ความคิด
2) มีความรู ้ต่อสิ่ งที่ให้คุณค่า ค่านิ ยม และความหมายแก่สรรพสิ่ งทุกอย่าง
ในโลก เพลโตเห็นว่า การกระทาทั้งปวง ไม่มีวตั ถุประสงค์อื่นใดนอกจากเพื่อสิ่ งที่ดีงาม
3) ก้าวพ้นจากลักษณะภายนอกของสรรพสิ่ งไปสู่ รูปแบบ หรื อความเป็ น
จริ ง ดังนั้นเขาจึงก้าวพ้นจากประสบการณ์ ส่วนตัวเกี่ ยวกับความดี งาม และหยัง่ รู ้ ถึงรู ปแบบแห่ ง
ความดี (ปรี ชา ช้างขวัญยืน, 2523)
2.2 ผู้นาในทัศนะของนักคิดในยุคสมัยใหม่
ผูน้ า คื อ บุ ค คลที่ ไ ด้รับความเชื่ อถื อจากผูอ้ ื่ น ทั้ง ภายในและภายนอกองค์ก ร เป็ นผู ้
กาหนดทิศทางขององค์กร ประสานความร่ วมมือกันของบุคคลในองค์กร เพื่อให้องค์กรดาเนิ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (Covey, 1999) เป็ นบุคคลที่สามารถชักจูงใจให้คนอื่นปฏิบตั ิตามด้วยความเต็ม
ใจ ซึ่ ง สามารถช่ วยคลี่ ค ลายความตึ ง เครี ย ดต่ า ง ๆ ลงได้ และนากลุ่ ม ให้บ รรลุ เป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้
(Burby, 1972)
Dahl (1961) เป็ นผูท้ ี่แบ่งบุคคลทางการเมืองตามลักษณะของการเข้าไปยุ่งเกี่ ยวทาง
การเมืองมากน้อยแตกต่างออกเป็ น สี่ ระดับ คือ
ผูท้ ี่ไม่สนใจทางการเมือง หรื อสนใจทางการเมืองน้อย The apolitical stratum มักเป็ น
คนส่ วนใหญ่ของประเทศกาลังพัฒนา ได้แก่ ผูท้ ี่มีความเฉยเมยทางการเมือง ไม่สนใจที่จะเข้าไป
ยุง่ เกี่ยวกับการเมืองหรื อกระบวนการทางการเมือง อาทิ ไม่สนใจไปลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง ไม่
สนใจที ่จ ะเป็ นสมาชิ ก พรรคการเมือ งหรื อ ลงสมัค รรับ เลือ กตั้ง หรื อ ไม่ส นเรื ่ อ งราวต่า งๆทาง
การเมืองเลย ซึ่ งส่ วนใหญ่จะมีความเชื่ อว่าพวกเขาไม่มีความรู ้ความเข้าใจทางการเมืองดีพอที่จะ
เข้าไปยุง่ เกี่ยวได้
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ผูส้ นใจทางการเมือง The political stratum เป็ นบุ คคลที่ สนใจเรื่ องราวข่าวสารทาง
การเมืองและอาจเข้าไปมีส่วนเกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจในการดาเนิ นกิ จการของรัฐ การเข้าไปมี
ส่ วนเกี่ยวข้องนี้ มีอยู่หลายหนทางที่มีลกั ษณะแตกต่างกันออกไป เช่ น บุคคลที่รู้ว่าอะไรจะเกิ ดขึ้น
ทางการเมืองและมีความเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของตนอย่างไร บุคคลที่รู้ถึงความสาคัญของการ
ตัด สิ น ตกลงใจของรั ฐ บาลหรื อ สถาบัน ทางการเมื อ งอื่ น ๆ บุ ค คลที่ ส นใจเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการทางการเมืองระดับหนึ่ง เช่น สนใจไปลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง สนใจสมัครเป็ นสมาชิ ก
พรรคการเมือง แต่ยงั ไม่ถึงกับที่จะลงสมัครรับเลื อกตั้งหรื อเข้าไปเกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นตกลงใจ
หรื อการกาหนดนโยบายโดยตรง
ผูแ้ สวงหาอานาจและผูน้ า ในสังคมการเมืองมีบุคคลบางคนพยายามแสวงหาอานาจ
มากกว่าคนอื่นๆซึ่ งทาให้เขามีอานาจหรื ออิทธิ พลทางการเมืองมากกว่าบุคคลเหล่านี้
สาหรับคุณสมบัติของผูน้ า มีนกั วิชาการได้จาแนกคุณสมบัติไว้ ดังนี้
Dessler (2004 อ้างถึงใน นันทวรรณ อิสรานุวฒั น์ชยั , 2550) กล่าวว่าคุณสมบัติของ
ผูน้ าที่ดีมี 6 ประการ ได้แก่
1) เป็ นผูน้ าที่ มีแรงจู งใจ หมายถึ ง ที่ มีค วามปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่ จะประสบ
ความสาเร็ จ มีพลัง และมีความมุ่งมัน่ ที่จะเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ
2) มีความต้องการที่จะเป็ นผูน้ า ชอบที่ จะเป็ นผูน้ ามากกว่าผูต้ าม และจะเป็ นผูม้ ี
อิทธิพลเหนือผูอ้ ื่น
3) มีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม
4) เป็ นผูม้ ีความมัน่ ใจ ซึ่ งความมัน่ จะมีบทบาทสาคัญต่อการตัดสิ นใจ และทาให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีความเชื่อมัน่ ในผูน้ า
5) มีความสามารถในการรับรู้และมีความฉลาด
6) เป็ นผูท้ ี่ รู้จ ัก องค์ก รเป็ นอย่า งดี เพราะจะเป็ นข้อมู ล ที่ ช่ วยในการตัด สิ น ใจที่
ถูกต้องเหมาะสม
Timm and Peterson (2000 อ้างถึงใน นันทวรรณ อิสรานุวฒั น์ชยั , 2550) กล่าวถึง
คุณสมบัติของผูน้ าที่ดีในมุมมองของผูป้ ฏิบตั ิงาน โดย Franklin Covey Center for Research ได้
สารวจความคิดเห็นจากคนอเมริ กา จานวน 37,000 คน มี 11 ประการ เรี ยงจากมากไปหาน้อย ดังนี้
1) เป็ นผูท้ ี่มีความสามารถในการสื่ อสาร (Effectively Communicate) รวมถึ งมี
ความสามารถในการรับฟังด้วย
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2) เป็ นผูท้ ี่ มี คุ ณ ธรรม (Exhibit Integrity) มี ความซื่ อ สั ต ย์ (Honesty) และน่ า
ไว้วางใจ (Trustworthy)
3) เป็ นผูท้ ี่ มี ค วามสนุ ก สนานกับ การท างานเป็ นที ม (Enjoy Team Work)
ผูป้ ฏิ บตั ิงานต้องการผูน้ าที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของพวกเขา และสามารถทางานร่ วมกับพวกเขาได้เป็ น
อย่างดี
4) เป็ นผูม้ ีวิสัยทัศน์ (Be Visionary) และบอกกล่าววิสัยทัศน์น้ นั ต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน มี
ความคิดสร้างสรรค์ และร่ วมทางานกับผูป้ ฏิบตั ิงานเพื่อจะนาทีมงานไปสู ้วสิ ัยทัศน์น้ นั
5) เป็ นผูท้ ี่กล้าตัดสิ นใจ (Make Decisions) มีความสามารถในการแก้ปัญหา เป็ น
นักวางแผน และเป็ นผูม้ ีความสามารถในการจัดระบบการทางานที่ดี
6) เป็ นผูใ้ ส่ ใจต่อความรู ้สึกของผูป้ ฏิบตั ิงาน (Demonstrate Caring) รวมทั้งมีความ
ห่วงใยเห็นอกเห็นใจ และให้การสนับสนุนผูป้ ฏิบตั ิงานด้วย
7) เป็ นแบบอย่างที่ดีได้ (Be a Model) ซึ่ งมีความสาคัญคือจะส่ งผลต่อพฤติกรรม
ของผูป้ ฏิบตั ิงาน
8) เป็ นผูอ้ ุทิศตนเองให้กบั งาน (Be Dedicated) และทางานหนักเพื่อให้งานบรรลุ
เป้ าหมาย
9) เป็ นผูท้ ี่สามารถจูงใจผูอ้ ื่นได้ (Be a Motivator)
10) เป็ นผูท้ ี่มีความเชี่ ยวชาญ (Be Export) มีความรู้ มีความสามารถ และมีความ
เฉลียวฉลาด
11) เป็ นผูท้ ี่มีความกล้าหาญ (Be Courageous) และกล้าที่จะยืนหยัดในหลักการที่
ถูกต้อง
Stogdill (อ้างถึงใน สมบัติ ธารงธัญวงศ์, มปป.: ออนไลน์) กล่าวถึง “ภาวะผูน้ า”
ว่าเป็ นกระบวนการของการใช้อิทธิ พลต่อกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม เพื่อกาหนดและบรรลุ เป้ าหมาย
ประกอบด้วย 3 ประเด็น คือ
1)ผูน้ าในฐานะกระบวนการอิทธิพล
2)เน้นความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ าและกลุ่ม
3)นาสมาชิกไปในทิศทางของเป้ าหมายที่ตอ้ งการ
สาหรับความมีประสิ ทธิ ผลของภาวะผูน้ า (Leadership Effectiveness) มีการวัดความมี
ประสิ ทธิผลของภาวะผูน้ า 2 ประเด็น ได้แก่
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1) ผูบ้ ริ หารที่มีประสิ ทธิ ผล (Effective Managers) คือ ผูบ้ ริ หารที่สามารถทาให้
พนักงานดีและมีความพึงพอใจ ซึ่ งประสิ ทธิ ผลหมายถึงการบรรลุเป้ าหมาย (Goal Achievement) มี
กระบวนการและการดาเนิ น งานภายในราบรื่ น (Internal Smooth Process) และมีความสามารถ
ยืดหยุน่ ต่อปั จจัยภายนอก (External Adaptability)
2) ผูบ้ ริ หารที่ประสบความสาเร็ จ (Successful Managers) คือ ผูบ้ ริ หารที่ได้รับการ
สนับสนุนให้เจริ ญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว
ภารกิจของผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ผลและที่ประสบความสาเร็ จนั้นมีความแตกต่างกัน คือผูน้ า
ที่มีประสิ ทธิผลเน้นปฏิสัมพันธ์ในหน่วยงาน ส่ วนผูบ้ ริ หารที่ประสบความสาเร็ จ เน้นที่ปฏิสัมพันธ์
จากภายนอก
สาหรับกระบวนการปฏิสัมพันธ์ ของภาวะผูน้ ามีองค์ประกอบทั้งสิ้ น 4 ประการ คือ
1) ผูน้ า (Leader) เป็ นบุคคลที่มีหน้าที่ รับผิดชอบในการชี้ นาการปฏิ บตั ิ งานและ
กิจกรรมต่างๆ
2) ผูต้ าม (Follow) เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานและกิจกรรมภายใต้การชี้แนะของผูน้ า
3) บริ บท (Context) สถานการณ์ท้ งั ในลักษณะที่เกี่ยวกับงานและไม่เกี่ยวกับงาน
4) ผลที่ เกิ ดขึ้ น (By-Product) สิ่ งที่ เกิ ดจากกระบวนการปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างผูน้ า
และผูต้ าม
ไพฑู ร ย์ สิ น ลารั ต น์ (2553) ระบุ ว่า ลัก ษณะของผูน้ าเชิ ง สร้ า งสรรค์แ ละผลิ ต ภาพ
(Creative and Productive Leadership) จาเป็ นต้องมีลกั ษณะ 10 ประการ คือ
1) Critical Aims คือ เป้ าหมายที่ผา่ นการวิเคราะห์วจิ ารณ์ ไม่วา่ จะทาอะไรต้องผ่าน
การวิเคราะห์วจิ ารณ์ภายใต้กรอบของสังคมไทย
2) Inspiration เมื่ อมี เป้ าหมายที่ ผ่า นการวิ เคราะห์ วิจ ารณ์ อย่า งดี แ ล้ว ต้องสร้ า ง
แรงจูงใจในกลุ่มของเราให้ได้
3) Change การเปลี่ยนแปลงเป็ นตัวนาในกระบวนการทางาน
4) Culture เข้าใจวัฒนธรรมในการทางานและกระบวนการที่เปลี่ยนแปลง
5) Strategy มียทุ ธศาสตร์ในการดาเนินงาน
6) Strengthening สร้างความเข้มแข็งให้แก่หน่วยงานและองค์กร
7) Empowerment สร้ างพลังในการทางานให้แก่คนในหน่ วยงาน เพราะผูน้ าไม่
สามารถทางานคนเดียวได้
8) Encourage the Heart สร้างพลังใจในการทางาน/มัดใจผูร้ ่ วมงาน
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9) Don’t Let up ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค
10) Our Success ความสาเร็ จเป็ นของพวกเรา
นอกจากนี้ยงั กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า ปั จจุบนั การศึกษาภาวะผูน้ ารุ่ นใหม่น้ นั ต้องมอง
ถึงตัวปัญหาในการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาไทยด้วย การพยายามที่จะพัฒนาผูน้ าในเชิงวิสัยทัศน์
และการเปลี่ ย นผ่า น (Transformational Leader) มี ความจาเป็ นที่ ตอ้ งพัฒนาทั้ง ในเชิ ง แนวคิ ด
รู ปแบบ และกระบวนการ
จากการศึกษาทาให้เห็นว่าผูน้ าเป็ นบุคคลที่มีอิทธิ พลโดยสามารถสร้างแรงจูงใจต่อคน
อื่น ให้ปฏิบตั ิตาม มีความคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ และเป็ นผูน้ าสู่ ความสาเร็ จ แต่สาหรับนักการเมืองนั้น
ดังที่กล่าวแล้วข้างต้นแล้วว่า เป็ นผูท้ ี่ได้รับโอกาสในการขึ้นมาเป็ นผูน้ าผูบ้ ริ หารประเทศ จึงควรมี
คุณลักษณะสาคัญหลายประการที่ตอ้ งมีมากกว่าประชาชนทัว่ ไป นัน่ หมายความว่านักการเมืองต้อง
มีลกั ษณะที่พึงประสงค์อื่นๆ มากขึ้นโดยมีนกั วิชาการหลายคนได้ศึกษา ดังสรุ ปได้ดงั นี้
ส านัก งานคณะกรรมการวัฒ นธรรมแห่ ง ชาติ (2552) ได้ป ระกาศไว้ว่ า การเป็ น
นักการเมืองที่ดี ต้องประกอบด้วยวัฒนธรรมต่าง ๆ ดังนี้
1) วัฒนธรรมสานึก นักการเมืองที่ดีตอ้ งมีความสานึ กอยูต่ ลอดเวลาว่าวัฒนธรรม
ไทยมีคุณค่า ทุกคนมีหน้าที่ร่วมกันป้ องกันไม่ให้เสื่ อม รักษาและส่ งเสริ มให้มนั่ คงให้เป็ นหลัก
ปฏิบตั ิในการดารงชีวติ โดยปฏิบตั ิดีปฏิบตั ิชอบ ตามเนื้อหาสาระของวัฒนธรรมด้วยความเต็มใจของ
ตนเอง เช่น “วัฒนธรรมการใช้เวลา” และ “วัฒนธรรมการใช้เงิน” คือต้องรู้จกั ใช้เวลา และใช้เงินให้
ถูกต้องชอบธรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดให้คุม้ ค่าที่สุด
2) วัฒนธรรมทางความคิด นักการเมืองที่ดีตอ้ งคิดดี คิดชอบอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง เช่น คิดริ เริ่ มคิดสร้างสรรค์แต่สิ่งที่เกิดประโยชน์ ซึ่งต้องอาศัยการฝึ กคิดและหัดใช้ความคิด
เพื่อจะได้คิดเป็ นในที่สุดมีความรู้ทางโลกและมีหลักคุ ณธรรมรองรับ เช่ น คิ ดปฏิ บตั ิ หน้าที่ ให้
สมบูรณ์โดยอาศัยการรู ้คุณค่าของเวลา และการใช้สติ
3) วัฒนธรรมทางความเชื่อ นักการเมืองที่ดีจะต้องเชื่ อในสิ่ งที่ควรเชื่ อ เชื่อเพราะมี
เหตุผลเป็ นพื้นฐาน เชื่ อว่าผลย่อมมาจากเหตุ เพิ่มความเชื่ อและเชื่ อตลอดไปในกฎแห่ งกรรมที่ว่า
“ทาดีได้ดี ทาชัว่ ได้ชวั่ ” ตามคาสอนของพระพุทธศาสนา พร้อมกับถ่ายทอดความเชื่ อเช่นนี้ ให้สืบ
ทอดถึงลูกถึงหลาน มีความเชื่ อต่อไปว่าเมื่อสร้างเหตุดีจะทาให้มีโอกาสทาความดีเพิ่มมากขึ้น และ
ตัดเหตุที่ไม่ดีที่จะนาไปสู่ ความประพฤติที่สังคมไม่พึงประสงค์ได้อย่างเด็ดขาดก็เท่ากับว่าป้ องกัน
ตนเองไม่ให้กระทาความชัว่ ได้สาเร็ จ คือ ไม่ให้เกิดความโลภในทรัพย์สิน และอานาจ
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4) วัฒนธรรมทางจิตใจ นักการเมืองต้องแสดงพฤติกรรมที่เป็ นแบบอย่าง คือ ต้อง
เป็ นแบบของความกตัญญูกตเวทีอย่างสม่าเสมอ โดยเคารพคนดีดว้ ยการกราบไหว้เชื่อฟังปฏิบตั ิตาม
และรู้บุญคุณของผูม้ ีพระคุณ (กตัญญู) ตอบแทนพระคุณผูม้ ีพระคุณ (กตเวที) โดยการปฏิบตั ิที่ดี
สานึก ในบุญคุณของอาชี พที่อาศัยเลี้ยงชี วิตตัวเองเลี้ยงครอบครัวตอบแทนบุญคุณอาชี พนั้น ๆ โดย
ประกอบอาชีพด้วยความซื่ อสัตย์ ความเพียร ความอดทน และความเสี ยสละ วัฒนธรรมทางจิตใจที่
แปลงจากความเคารพ และความกตัญญูกตเวทีซ่ ึ งเป็ นหัวข้อคุณธรรม เป็ นนามธรรมมาเป็ นการ
กระทาที่ดีที่ชอบ อย่างต่อเนื่ องโดยมีการถ่ายทอดสื บทอดจากบรรพบุรุษไทยครั้งโบราณกาลมาถึง
คนไทยยุคปัจจุบนั นับเป็ นมรดกวัฒนธรรมไทยที่ล้ าค่า
5) วัฒนธรรมน้ าใจ นักการเมืองที่ดีตอ้ งแสดงออกซึ่ งน้ าใสใจจริ งทั้งสี หน้า ท่าทาง
รอยยิม้ คาพูดและการกระทา เช่น คนตาดีจูงคนตาบอดข้ามถนน ชาวนาร่ วมเกี่ยวข้าว ได้ท้ งั งานได้
ทั้งความสนุ กสนานและความสามัคคี และร่ วมแสดงความเสี ยใจให้ความเห็นใจแก่เพื่อนที่สูญเสี ย
ญาติมิตร เป็ นต้น
6) วัฒนธรรมการพูด นักการเมืองที่ดีตอ้ งพูดไพเราะ อ่อนหวาน พูดจริ งใจ พูด
อย่างมีเหตุผล พูดให้เกิดประโยชน์ พูดเหมาะแก่เวลา พูดเหมาะกับสถานที่ กล้าพูดเพื่อความถูกต้อง
ชอบธรรม
7) วัฒนธรรมเชิงพฤติกรรม นักการเมืองที่ดีตอ้ งแสดงออกเป็ นการกระทาของผูม้ ี
ปั ญญาโดยใช้ปัญญาในทางที่ถูกต้องชอบธรรมสอดคล้องกับหลักธรรมคาสั่งสอนของศาสนา มี
กิริยามารยาทท่าทางที่งดงาม ยึดมัน่ ในระเบียบแบบแผน ประเพณี และกฎหมายเป็ นหลักในการ
กระทาทั้งปวง
8) วัฒนธรรมการทางาน นักการเมืองที่ดีตอ้ งทางานทุกอย่างด้วยใจที่รักงาน รู ้
หน้าที่ ทางานตามหน้าที่ ไม่วา่ จะเป็ นงานที่ตนเองทาโดยตรงหรื อทางานกับบุคคลอื่นหรื อกับหมู่
คณะก็ตาม ในขณะเดียวกันก็คิดสร้างสรรค์อ่อนน้อมถ่อมตน ทาตามระเบียบ มีมารยาท มีน้ าใจ มี
วินยั ในการทางานรู ้วา่ ควรทาอะไรก่อน ทาอะไรหลัง ทาตามขั้นตอน ตรงต่อเวลา ทาเต็มเวลา กล้า
ตัดสิ นใจ อาศัยหลักธรรมคุณธรรมของศาสนาเป็ นพื้นฐาน ให้เกียรติ ให้กาลังใจ ไว้วางใจ เอาใจเขา
มาใส่ ใจเรา ผ่อนสั้น ผ่อนยาว ประนีประนอม ถนอมน้ าใจ ให้ความช่วยเหลือ ให้อภัยและให้โอกาส
ทาความดี แก้ตวั โดยใช้คาพูดที่สุจริ ตใจด้วยท่าทางที่สุภาพ และมีความยิม้ แย้มแสดงไมตรี จิตอย่าง
จริ งใจ
9) วัฒนธรรมเสริ มสร้างความเป็ นมิตร นักการเมืองที่ดีตอ้ งเลือกคบมิตรที่ดีและ
รู้จกั การกระชับความเป็ นมิตรแท้ให้มนั่ คงถาวรด้วยการประพฤติประโยชน์ต่อกันอย่างสม่ าเสมอ
เพราะค่าของมิตรแท้น้ นั ให้สองฝ่ ายได้แลกเปลี่ยนความรู ้ ความคิด รวมทั้งความสามารถตลอดจน
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ประสบการณ์ชีวิตซึ่ งกันและกันซึ่ งมีผลต่อชี วิตในทุก ๆ ด้าน เช่ น ชี วิตความเป็ นอยู่ และชี วิตการ
ทางานทาให้มีโอกาสช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ป้ องกันไม่ให้ฝ่ายหนึ่ งหรื อฝ่ ายใดสาคัญตนเองผิด หลง
ตนเองและลืมตัวประพฤติชว่ั ทั้งโดยตั้งใจหรื อไม่มีเจตนา ให้คิดถูกและประพฤติดีประพฤติชอบ
10) วัฒนธรรมการสร้างตนเอง นักการเมืองที่ดีจะต้องพึ่งตนเองให้มากที่สุด โดยสู้
ชีวติ ด้วยกาลังกาย กาลังใจ สติปัญญา ความสามารถ ความคิด ความซื่ อสัตย์ ความเพียร ความอดทน
ความมัธยัสถ์ และความเสี ยสละพร้อม ๆ กัน ไปกับการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตจากชี วิตการต่อสู ้ของผูอ้ ื่น
ทั้งผูป้ ระสบความสาเร็ จ และผูล้ ม้ เหลวในชี วิตเป็ นครู เป็ นบทเรี ยนเพื่อสอนใจตนเองให้สู้ชีวิตใหม่
ให้รู้จกั นาตนเองก้าวไปสู่ จุดหมายปลายทางสู่ เป้ าหมายของชี วิตที่พึงประสงค์ดว้ ยความไม่ประมาท
ในเวลาเดียวกันก็ศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมอยูเ่ สมอ จากสื่ อประเภทต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิต
ด้านการสร้างตนเองให้บรรลุความสาเร็ จในชีวิตพร้อมด้วยความสุ ขที่แท้จริ งเป็ นชีวิต ที่มีค่า โดยถือ
ว่าอุปสรรคหรื อความยากลาบากต่าง ๆ เป็ นเครื่ องทดสอบความสามารถในการสร้างตนเอง
11) วัฒนธรรมการใช้ชีวติ คือ การรู ้จกั ใช้ชีวิตทุก ๆ ด้าน เช่น การเรี ยนรู้ชีวิตความ
เป็ นอยู่ ชี วิตการครองเรื อน และชี วิตการทางานให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดให้คุม้ ค่ามากที่สุดโดยอาศัย
ปั จจัยแห่ งความสาเร็ จต่าง ๆ เช่ น การศึกษาตลอดชี วิตและหลักธรรม คุณธรรมของศาสนา และ
ป้ องกันใจตนเองไม่ให้ตกอยู่ใต้อิทธิ พลของอานาจฝ่ ายต่ า คือกิ เลสและตัณหา ซึ่ งชี วิตจะประสบ
ความสาเร็ จในระดับใดนั้นย่อมขึ้นอยูก่ บั การรู ้จกั ตนเองตามสภาพที่เป็ นจริ งอยู่ตลอดเวลา และใช้
ชีวติ ประจาวันด้วยความมีสติไม่ประมาทเป็ นสาคัญ คือต้องไม่ทาลายตัวเอง
12) วัฒนธรรมการบาเพ็ญประโยชน์ คือ นักการเมื องที่ดีตอ้ งเต็มใจที่จะทา
ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อผูอ้ ื่น หมู่คณะสังคมส่ วนรวมและประเทศชาติในฐานะของผูใ้ ห้ที่ดี
เช่ นให้ความร่ วมมือด้วยแรงกาย สติปัญญา และเงินเพื่อการพัฒนาการศึกษาในชนบท ให้ความ
ช่วยเหลือผูย้ ากไร้ที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้จริ ง ๆ เพื่อให้เขาสามารถพึ่งตนเองได้บา้ ง เช่น ให้ทุน
แก่ผูพ้ ิการให้สามารถประกอบอาชี พตามความเหมาะสมของความพิการให้มีรายได้เลี้ ยงชี พโดย
ชอบ
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2549: ออนไลน์) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะที่ดีของผูน้ าประเทศไว้ 10
ประการ ดังนี้
1) ผูน้ าประเทศพึงถือปรัชญาการบริ หารบ้านเมืองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข ที่มุ่งเทิดทูน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ และปฏิ บตั ิหน้าที่เต็ม
ความรู้ความสามารถที่จะยังความเจริ ญรุ่ งเรื องให้ประเทศชาติ
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2) ผูน้ าประเทศพึงมีวิสัยทัศน์เศรษฐกิ จพอเพียง ที่จะมองภาพอนาคตอย่างชัดเจน
ในการพัฒนาประเทศให้เจริ ญก้าวหน้าอย่างสมดุลทั้งทางวัตถุและจิตใจ สังคมบ้านก็ควรรักษาความ
เป็ นไทยที่สอดคล้องกับประเพณี ไทย เป็ นวิสัยทัศน์ที่ไม่ทาให้ตอ้ งแข่งขันการสร้ างความมัง่ มี แต่
ควรมุ่งให้ประชาชน “อยู่เย็นเป็ นสุ ข” มีความเป็ นอยู่อย่างพอเพียง และรักษาทรัพยากรแก่คนรุ่ น
หลัง
3) ผูน้ าประเทศ พึงเห็ นคุ ณค่าและเทิดทูนระบบไทย วิถีไทย และภูมิปัญญาไทย
บรรพบุรุษไทยที่ต่อสู ้เพื่อแผ่นดิ นไทยมา ผูน้ าประเทศต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีในการเคารพเทิดทูน
ระบบไทย
4) ผูน้ าประเทศพึงมีความรู ้รอบในศาสตร์ และวิทยาการต่างๆ อย่างสมดุ ลทั้งองค์
ความรู ้ของไทยและองค์ความรู ้สากล มิใช้พ่ งึ พาองค์ความรู ้จากต่างประเทศในการบริ หารบ้านเมือง
5) ผูน้ าประเทศต้องมีความสามารถในการบริ หารและการจัดการ ต้องแยกให้ออก
ระหว่างแนวคิดการจัดการ และแนวคิ ดการบริ หาร การบริ หารเป็ นเรื่ องการกาหนดนโยบาย การ
กากับควบคุ ม ส่ วนการจัดการเป็ นเรื่ องการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายนั้น ต้องทาความกระจ่างเกี่ ยวกับ
แนวคิดในการบริ การราชการแผ่นดิน ที่มีท้ งั การบริ หารราชการ ตามนโยบายของรัฐบาล และการ
บริ หารราชกิจ คือ ปฏิบตั ิหน้าที่ “ต่างพระเนตรพระกรรณ” ได้แก่ ราชทูต และผูว้ า่ ราชการ มิใช่นา
สองแนวคิดมาผสม ปะปนกัน และอ้างว่า เป็ นการบริ หารแบบธุ รกิจ โดยการใช้ แนวคิดซี อีโอ จน
สับสนวุน่ วายอย่างที่ผา่ นมา ความจริ งประการหนึ่ ง คือ สมัยนี้ หมดยุคที่จะมีผนู ้ าเดี่ยวอีกแล้ว ผูน้ า
ในปั จจุบนั และอนาคต จึงต้อง เป็ นคณะผูน้ าที่มีหลายหัวช่ วยเหลื อและแสดงความคิดเห็ น หากมี
ผูน้ าเดี่ยวจะทาให้ประเทศเข้าสู่ ยคุ เผด็จการ
6) ผูน้ าประเทศต้อ งมี วุฒิภาวะ ทั้ง วุ ฒิภาวะความเป็ นมนุ ษ ย์ และวุฒิภ าวะทาง
การเมือง วุฒิภาวะความเป็ นมนุษย์หรื อผูม้ ีใจสู ง คือ การใช้สามัญสานึ กรู ้ผิดถูก รู ้ชวั่ ดี ถูกกาละเทศ
ส่ วนวุฒิภาวะทางการเมือง คือ ความรู ้เท่าทันว่า เราอาสามารับใช้ชาติบา้ นเมือง ไม่ได้มาเป็ นเจ้านาย
หรื อมาเป็ นเจ้าของประเทศ เมื่อมี การต่อต้านก็ตอ้ งไม่ยึดมัน่ ถื อมัน่ รั บฟั ง ไม่หวงแหนเก้าอี้ หรื อ
ตาแหน่ง ไม่แสดงอารมณ์ โกรธกริ้ ว มีโทสะเมื่อมีผแู ้ สดงความคิดเห็นต่าง
7) ผูน้ าประเทศเสี ยสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่ วนตน จะรู ้สึกอายที่จะ
รับ แต่รู้สึกองอาจเมื่อเป็ นผูใ้ ห้ และมักจะให้โดยไม่หวังผลตอบแทน การเสี ยสละที่ยิง่ ใหญ่ คือ การ
เสี ยสละความสุ ขส่ วนตนและครอบครัวเพื่อความสุ ขของส่ วนรวมและประเทศชาติ ผูน้ าประเทศจะ
เสี ยสละได้ก็เมื่อขจัดกิเลสคือ ความโลภให้เหลือน้อยที่สุด
8) ผูน้ าประเทศต้องเป็ นคนใจกว้าง รับฟั งความคิดเห็ นของเพื่อนร่ วมชาติ เน้น
การเมืองภาคประชาชน คือ ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่ วม จึงต้องรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน
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โดยเฉพาะอย่าง ผูน้ าควรฟังทัศนะ คาวิพากษ์วิจารณ์ของ ผูร้ ู้ นักวิชาการ และนักปราชญ์ ซึ่ งเป็ นผูม้ ี
ความรู ้และประสบการณ์ ไม่ดูหมิ่นดูแคลนนักวิชาการ ข้าราชการ และคิดว่าสติปัญญาด้อยกว่านัก
ธุ รกิจ
9) ผูน้ าประเทศต้องสามารถควบคุ มอารมณ์ จริ งใจ และมีมนุ ษยสัมพันธ์ ที่ดี ไม่
หลงตน ว่า เป็ นผูเ้ สี ยสละ ทาประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ จึงเห็นคนอื่นต่ากว่าตนเอง ในการบริ หาร
องค์กร สิ่ งที่ถือว่า เป็ นลักษณะเลวร้ายที่สุดของหัวหน้าหน่วยงาน คือ การแสดงอาการโกรธให้ผอู ้ ยู่
ใต้บ งั คับ บัญชาเห็ น โดยแสดงอาการโกรธเกรี้ ยว พู ดจากกระโชก ตระหวาด ฯลฯ เพราะเป็ น
พฤติกรรมที่ขดั กฎหมายรัฐธรรมนูญในมาตราที่วา่ ด้วยศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
10) ผูน้ าประเทศต้องเป็ นผูม้ ี คุณธรรมและจริ ยธรรม คุ ณธรรม คื อ สภาวะแห่ ง
ความดี จริ ยธรรม คือ บรรทัดฐานของการประพฤติปฏิบตั ิตามคุณธรรม คือ ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต คิด พูด
และกระทาในที่แจ้ง ไม่ซ่อนเร้ น ต้องมีพรหมวิหาร 4 มีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป คือ
เชื่อว่า ทาดีได้ดี ทาชัว่ ได้ชวั่ ผูน้ าประเทศต้องเคารพรัฐธรรมนูญ ไม่หาทางหรื อช่องโหว่ที่จะตีความ
กฎหมายเพื่ อเข้า ข้า งตนเอง ไม่ ก้า วก่ า ยครอบง าองค์ก รอิ ส ระหรื อกระบวนการที่ ก าหนดไว้ใ น
รัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง
ว.วชิรเมธี (2552) กล่าวไว้ว่า นักการเมืองควรจะมีศีล 5 เพื่อเป็ นพื้นฐานของการเป็ น
มนุ ษย์ที่ดีให้ได้ช้ นั หนึ่ งก่อน จากนั้นนักการเมืองจาเป็ นต้องมีศีล 10 หรื อทศพิธราชธรรม สาหรับ
การเป็ นนักการเมืองที่ดีเพิม่ เข้ามาอีกประกอบด้วย
1) เป็ นผูใ้ ห้ไม่ใช่ผกู ้ อบโกย
2) เป็ นผูม้ ีจริ ยธรรม คือ มีความประพฤติที่ถือเอาเป็ นต้นแบบได้
3) เป็ นผูเ้ ห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่ วนตัว
4) เป็ นผูส้ ุ จริ ตโปร่ งใส
5) เป็ นผูอ้ ่อนน้อมถ่อมตน ดังหนึ่งเป็ นข้าช่วงใช้ของประชาชน
6) เป็ นผูฝ้ ึ กตนให้ลอยพ้นเหนือผลประโยชน์และอคติท้ งั ปวง
7) เป็ นผูไ้ ม่ลุแก่อานาจ
8) เป็ นผูไ้ ม่เบียดเบียนประชาชนโดยอานาจ / กฏหมาย / ภาษีที่ไม่ชอบธรรม
9) เป็ นผูอ้ ดทนต่องานหนัก/ต่อการวิพากษ์วจิ ารณ์ / ต่อการยัว่ ยุให้ลุแก่อานาจ
10) เป็ นผูถ้ ื อธรรม (นิ ติธรรม/เนติธรรม/สัจธรรม) เป็ นอานาจเป็ นธงชัยในการ
บริ หารราชการแผ่นดิน
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นันทวรรณ อิสรานุวฒั น์ชยั (2550) ได้ศึกษาเรื่ องภาวะผูน้ าที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิ
วัตน์ : ศึกษาจากหลักพุทธ พบว่า ผูน้ าที่ดีตามหลักพุทธธรรมต้องยึดตามหลัก “ธรรม” เช่น พรหม
วิหาร 4 ธรรมาธิ ปไตย พละ 4 และสัปปุริสธรรม 7 เป็ นต้น เพื่อให้สามารถดาเนิ นกิ จการงานให้
บรรลุ ผ ลส าเร็ จที่ วางไว้ และนาพาคณะและสั ง คมสู่ ค วามสงบสุ ข และมั่นคงตลอดไป ส าหรั บ
รู ปแบบผูน้ าที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวตั น์ที่เกิดจากการประยุกต์ของภาวะผูต้ ามยึดหลัก 3 ประการ
คือ หลักการครองตน ครองคน และครองงาน โดยมุ่งเน้นให้ผนู ้ าเกิดการพัฒนาตน คน และงาน ให้
มี คุ ณ ภาพที่ ส มบู ร ณ์ ท้ งั ด้า นความสามารถและจิ ต ใจที่ ดี ง าม มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และเห็ น แก่
ประโยชน์สุขส่ วนร่ วมเป็ นหลัก
ศรี เพ็ญ ช่วงไธสง (2540)ได้ศึกษาเรื่ องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎร (ส.ส.) ในทศวรรษหน้า พบว่า คุ ณลัก ษณะที่ พึ งประสงค์แบ่ ง เป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ด้า น
คุ ณลัก ษณะส่ วนตัว ด้า นคุ ณธรรมจริ ย ธรรม ด้านภูมิ หลัง และด้า นความรู้ ค วามสามารถ ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังนี้
1. คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ด้านคุณลักษณะส่ วนตัว
1.1 บุคลิกภาพ ควรมีกิริยาวาจาสุ ภาพเรี ยบร้อย ไม่กา้ วร้าว มีสัจจะพูดจริ ง
ทาจริ ง มีการวางตัวที่เหมาะสม มีความละเอียดสุ ขุมรอบคอบ สามารถสรุ ปประเด็นได้ดี มีความ
รวดเร็ วในการตัดสิ นใจได้อย่างถูกต้อง มีความเปิ ดเผยตรงไปตรงมา มีปฏิภาณไหวพริ บ เป็ นเลิศใน
การแก้ปัญหา มีความหนักแน่นมัน่ คงในอารมณ์ มีความกระตือรื อร้น และตื่นตัว อยูเ่ สมอ มีความ
อ่อนน้อมถ่อมตน มีอารมณ์เยือกเย็น มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว มีความอดทน และอดกลั้นสู ง เชื่ อมัน่
ในอุดมการณ์ และมีความเป็ นสุ ภาพบุรุษ
1.2 มนุ ษยสัมพันธ์ ควรมีการวางตัวเป็ นกันเองกับประชาชน ผูร้ ่ วมงาน
และบุคคล ทัว่ ไป สามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลทัว่ ไปในสังคมได้เป็ นอย่างดี มีท่าทีที่เป็ นมิตร สนใจ
และเอาใจใส่ ในความเป็ นอยูข่ องประชาชนอย่างสม่าเสมอ มีความจริ งใจ มีความเข้าใจและเห็นใจ
ผูอ้ ื่น ให้ความร่ วมมือและช่วยเหลือกิจกรรมของสังคม ให้ความสาคัญกับบุคคลทุกกลุ่ม เสมอภาค
กัน เป็ นผูใ้ ห้มากกว่าผูร้ ับ และให้คาปรึ กษา แนะนากับประชาชน ผูร้ ่ วมงานและบุคคลทัว่ ไป
1.3 ความประพฤติ ควรมีการประพฤติตนเป็ นที่น่าเชื่ อถือทั้งการกระทา
และคาพูด รู ้จกั ประมาณตนและสารวจตนเองอยูเ่ สมอ มีการพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ มีความหนักแน่น
ในสิ่ งที่ ถูกต้อง มีความสานึ กที่จะทางานต่อสังคม มีความรับผิดชอบสู ง มีวินยั ในตนเอง มีความ
เชื่ อมัน่ ในสิ่ งที่ถูกต้อง ตรงต่อเวลา เสมอต้นเสมอปลาย ไม่เอารัดเอาเปรี ยบผูอ้ ื่น และไม่แอบอ้าง
ผลงานผูอ้ ื่นมาเป็ นของตนเอง
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2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ควรมีความซื่ อสัตย์สุจริ ต มี
ความยุติธรรม รู ้ จกั ให้อภัย เสี ยสละเห็ นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่ วนตน ปฏิ บตั ิตนตาม
กฎหมายบ้านเมือง ผสมผสานหลักรัฐศาสตร์ อยูใ่ นกรอบศีลธรรมและยึดมัน่ ในพระศาสนา มีความ
ขยัน หมัน่ เพียร มีความเมตตาและอนุเคราะห์ต่อประชาชนที่ทุกข์ร้อน ห้ามปรามประชาชนจากการ
ทาความชัว่ ส่ งเสริ มให้ทาความดี ยึดหลักธรรมาธิ ปไตยเป็ นรากฐานประชาธิ ปไตย มีสติในการพินิจ
พิเคราะห์เรื่ องราวต่าง ๆ อย่างละเอียดรอบคอบ ให้เกียรติเคารพในสถานที่และสถาบัน รักษาคาพูด
สัญญาที่ ให้ไว้กบั ประชาชนและปฏิ บตั ิ ตามนโยบายที่ แถลงไว้ให้เป็ นรู ปธรรม ไม่ดาเนิ นการเพื่อ
ผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง มีความมุ่งมัน่ ที่จะยกระดับในเรื่ องของสิ ทธิ มนุ ษย์ให้ทุกคน
อยู่ร่วมกันด้วยความเสมอภาค รักษาจิตสานึ กให้ถูกต้องและชอบธรรมอยูเ่ สมอ และมีหลักในการ
ดาเนินชีวติ ส่ วนตัวและในการบริ หารประเทศ
3. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านภูมิหลัง คือ ควรมีอายุ 25 ปี ขึ้นไป มีระดับ
การศึกษาตั้งแต่ปริ ญญาตรี ข้ ึนไป หรื อเทียบเท่า มีประสบการณ์ทางการเมืองมาก่อน มีการดาเนิ น
ชี วิตที่ โปร่ ง ใสทั้งชี วิตส่ วนตัวและหน้า ที่ การงานสามารถตรวจสอบได้ มี ชีวิตครอบครั วเป็ น
แบบอย่างที่ดี มีชีวติ ที่เปิ ดเผย มีอาชีพที่แน่นอนเพื่อให้ปรากฏที่มาแห่งรายได้ ควรเป็ น ผูท้ ี่ได้รับการ
ยอมรับในเรื่ องความซื่อสัตย์สุจริ ตเป็ นหลักและมีคุณธรรม ไม่เป็ นผูม้ ีอิทธิ พล และมีสัญชาติไทย
4. คุ ณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านความรู้ ความสามารถ คือ ควรมีผลงานด้าน
สาธารณะ ผลงานทางการเมื อง มีการนาเอาปั ญหาต่าง ๆ ไปวางแผนเป็ นนโยบายในการพัฒนา
ประเทศได้อ ย่า งถู ก ต้อ ง มี ค วามสามารถในการปฏิ บ ตั ิ ง านได้ผ ลส าเร็ จ ตามเป้ าหมายได้ มี
วิจารณญาณในการแก้ไขปั ญหาได้อย่างถูกต้อง มีความกล้าหาญกล้าต่อสู ้ตดั สิ นใจกล้ารับผิดชอบ
รับฟั งความคิดเห็ นของผูอ้ ื่น รู ้ จกั ใช้อานาจในหน้าที่ อย่างชอบธรรม มี ความเฉลี ยวฉลาดรู ้ ท นั
เหตุการณ์ สามารถรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างรวดเร็ ว สามารถทาให้ผรู ้ ่ วมงาน
ประชาชน และบุคคลทัว่ ไปเชื่ อมัน่ และศรัทธา สนใจในความสาเร็ จของทั้งทีมมากกว่าความสาเร็ จ
ของ ตนเอง มีวินยั ทัศน์กว้างไกล มีการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง เพื่อปกป้ องผลประโยชน์
ของประเทศชาติ มีความคิ ดในเชิ งรุ ก หาหนทางแก้ไขปั ญหาที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นในระยะ 5-10 ปี
ข้า งหน้า และมี ค วามคิ ดในสิ่ ง ใหม่ ๆ ที่ ส ร้ า งความเจริ ญทางเทคโนโลยีใ ห้ท ดั เที ย มกับนานา
อารยประเทศ และมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ด้านรัฐศาสตร์ และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
ชาคริ ต คงแก้วขาว (2546) ได้ศึกษาคุณลักษณะของนักการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์
ของประชาชนในจังหวัดพัทลุง พบว่า คุณสมบัติส่วนตัวที่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้คิดว่า
เป็ นปั จจัยที่ทาให้ประชาชนเลือกผูแ้ ทนราษฎร โดยเฉพาะในระบบแบ่งเขตก็คืออันดับแรก การพูด
จริ งและทาจริ ง (ร้อยละ 33.9) คุณสมบัติที่สองก็คือ ความซื่ อสัตย์และคุณธรรม (ร้อยละ 31.7) การมี
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วิสัยทัศน์มองการณ์ไกลก็ถูกเลือกเป็ นลาดับที่สาม (ร้อยละ 7.3) ส่ วนสิ่ งที่ประชาชนไม่ชอบมาก
ที่สุดในตัวนักการเมืองก็คือ อันดับแรก โกงกิน คอรัปชัน่ (ร้อยละ 40.6) ส่ วนอันดับที่สองก็คือ การ
ซื้ อเสี ยง (ร้อยละ 17.3) อันดับที่สามก็คือการไม่ทาตามสัญญาที่ให้ไว้กบั ประชาชน (ร้อยละ 16.0)
คุ ณสมบัติที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ที่ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้มองนักการเมืองใน
เขตเลือกตั้งของตน อาจจะเป็ นตัวช่วยให้นกั การเมืองที่กาลังหาเสี ยงใช้ในการปรับปรุ งตัวเองเพื่อให้
สามารถเอาชนะจิตใจประชาชนและเปลี่ยนความนิยมหรื อเสี ยงให้เป็ นคะแนนในวันเลือกตั้งจริ งๆ
ได้ในที่สุด
Weber (อ้างถึงใน แผนแม่บทพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2552 สภาพัฒนาการเมือง) กล่าวถึง
คุณลักษณะเด่นของนักการเมืองในทัศนคติของเขา ว่าควรมีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ
1) มี อารมณ์ ผูก พันแน่ วแน่ จริ ง จัง ต่ ออุ ด มการณ์ (Passion) ซึ ง หมายความว่า
นักการเมืองจะต้องรู ้สึกห่ วง กังวล เอาใจใส่ ต่อสิ่ งที่เขาจะสู ้ คาว่า passion ไม่ใช่อารมณ์ ที่เกิดจาก
ความตื่นเต้นที่ไร้ ความหมายหรื อเป็ นเพียงเจตคติภายในเท่านั้น แม้แต่การปฏิ วตั ิที่ปราศจากความ
รับผิดชอบก็ไม่นบั ว่าเป็ น passion
2) มีความรับผิดชอบ (Responsibility) จริ ยธรรมของความรับผิดชอบเป็ นตัวที่
ชี้ให้เห็นว่า นักการเมืองมีความมุ่งมัน่ ที่จะทางานเพื่ออุดมการณ์หรื อไม่
3) มีวิจารณญาณ (Judgement) หมายถึ งความสามารถที่ จะรั กษาไว้ซ่ ึ งความไม่
หวัน่ ไหวและความสงบ แต่ตอบสนองต่อสภาพความเป็ นจริ ง การขาดวิจารณญาณเป็ นบาปอย่าง
หนึ่งของนักการเมือง เป็ นสิ่ งที่ทาให้ไร้ประสิ ทธิ ภาพทางการเมือง
มรว. คึ กฤทธิ์ ปราโมช(2518 ) กล่ าวถึ งนายกรัฐมนตรี ในอุดมคติในงานรับเชิ ญไป
ปราศรัยกับสมาชิกสมาคมผูส้ ื่ อข่าวต่างประเทศว่า
1) ควรจะเป็ นคนค่อนข้างหนุ่ ม อายุประมาณสัก 45 ปี จะได้มีพลังกายเข้มแข็ง
พอที่จะสู้ได้ประมาณ 18 ชัว่ โมงต่อวัน
2) ควรจะเป็ นคนที่สายตาแหลม มองอะไรทะลุปรุ โปร่ งและมีวิจารณญาณดี รู้จกั
วินิจฉัยสิ่ งต่าง ๆ โดยตลอดอย่างทัว่ ถ้วนทุกแง่มุม ทั้งในด้านผลที่จะเกิดขึ้นภายในประเทศ และใน
ความสัมพันธ์ระหว่างชาติ
3) ควรเป็ นคนที่สามารถทาให้กลุ่มพลังผลักดันทุกกลุ่มพอใจได้ โดยสามารถเกลี้ย
กล่ อมบุ คคลที่ คิดจะมาจองล้างทางการเมื อง ให้หันมาเห็ นดี เห็ นชอบด้วยได้ ในเวลาเดี ย วกัน ก็
เก่ ง กาจในศิ ลปะทางการเมื องถึ งขนาดเล่ นกลเรี ยกคะแนนเสี ยงมาช่ วยให้ร่า งพระราชบัญญัติที่
สาคัญ ๆ ผ่านสภาไปได้

33
4) ควรเป็ นคนมีพรสวรรค์ช้ นั พิเศษ มีบุคลิ กที่สามารถดึ งดูดใจชาวไทยส่ วนใหญ่
ให้เกิดศรัทธาในตัวเขา ในวิจารณญาณ และในความสุ จริ ตของเขา โดยปราศจากข้อกังขา
5) ควรเป็ นคนที่เคยตระเวนไปทัว่ โลก และอ่านมากรู ้มาก จะได้เรี ยนรู ้วา่ สิ่ งใดเป็ น
สิ่ งดีที่สุดในสากลจักรวาล แล้วนาสิ่ งนั้นมาปรับให้ใช้ได้ในประเทศของเรา
6) ควรจะมีชีวิตส่ วนตัวที่ สะอาดบริ สุทธิ์ ไร้ มลทินและจุ ดอ่อนที่ จะทาให้เพลี่ ยง
พล้ าได้ง่าย
7) ท้า ยที่ สุ ด จะต้อ งเป็ นคนที่ รั ก ชาติ บ้า นเมื อ ง ไม่ แ ต่ เ ท่ า นั้น ยัง จะต้อ งเป็ นผู ้มี
มนุษยธรรมและการุ ณยธรรมสู ง มีความเข้าใจในทุกข์ยากของมนุษยชาติอีกด้วย
วิชยั ตันศิริ (2539) ได้กล่าวถึงวงจรความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม บุคลิกภาพ และ
วัฒนธรรมทางการเมือง ว่า พฤติกรรมทางการเมืองของมนุ ษย์ เป็ นผลพวงของปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลิกภาพกับสิ่ งเร้าจากสิ่ งแวดล้อม มนุ ษย์ทุกคนไม่ได้มีปฏิ กิริยาต่อสิ่ งเร้าจากสภาวะแวดล้อมใน
ทานองเดี ย วกัน ภายใต้สิ่ง แวดล้อมหรื อสิ่ งเร้ า เดี ยวกัน มนุ ษ ย์ส องคนก็ อาจมี ป ฏิ กิ ริย าที่ ต่า งกัน
ฉะนั้น ความแตกต่ า งของพฤติ ก รรมในสถานการณ์ เ ดี ย วกัน จึ ง น่ า จะเป็ นผลสื บ เนื่ อ งมาจาก
บุคลิกภาพ ค่านิยม อุดมการณ์ ปทัสฐานแนวปฏิบตั ิที่อาจจะแตกต่างกัน ปรากฎดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 วงจรความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม บุคลิกภาพ และวัฒนธรรมทางการเมือง
แหล่งทีม่ า : วิชยั ตันศิริ, 2539: 10
จากข้อ มู ล สามารถสรุ ป ได้ว่า ความหมายของวัฒ นธรรมทางการเมื อ ง คื อ เรื่ อ งของ
ความรู ้ สึกนึ กคิ ดที่ อยู่ในจิ ตใจของบุ คคล และความรู ้ สึกนึ กคิ ดนี้ เป็ นแนวทางหรื อรู ปแบบหรื อ
มาตรฐานของแต่ละบุคคลที่จะใช้ในการประเมินเหตุการณ์หรื อการรับรู ้ทางการเมืองของบุคคลนั้น
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ผลของการประเมินการเมืองนี้ จะแสดงออกมาในรู ปแบบต่าง ๆ เช่ น การแสดงความคิดเห็ น การ
ออกเสี ยงเลือกตั้ง การประท้วง การยอมรับ หรื อการปฏิบตั ิตาม เป็ นต้น
นอกจากนั้นสภาพัฒนาการเมืองได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในเรื่ องคุณธรรมและจริ ยธรรม
ของผูน้ าและนักการเมืองโดยในพ.ศ. 2550 ได้ก่อตั้งแผนแม่บทพัฒนาการเมือง ซึ่ งแบ่งยุทธศาสตร์
ออกเป็ น 6 ยุทธศาสตร์ ดว้ ยกันโดยในยุทธศาสตร์ ที่ 3 ได้เน้นหนักในเรื่ องคุณธรรมและจริ ยธรรม
ของผูน้ าและนัก การเมื อ ง รวมทั้ง ได้ร วบรวมปั ญหาการปฏิ บ ัติ ง านของนัก การเมื อ งในสภาพ
การเมืองปัจจุบนั พบว่า ปั ญหาสาคัญของนักการเมืองคือปั ญหาด้านคุณธรรมจริ ยธรรมทางการเมือง
อันสื บเนื่ องมาจาก การที่นกั ธุ รกิ จเข้าสู่ บทบาทของนักการเมือง จึงทาให้การบริ หารประเทศที่ตอ้ ง
ยึดหลักผลประโยชน์สาธารณะ (Public interest) มาเป็ นการคานึ งถึ งผลประโยชน์ส่วนบุ คคล
(Private interest) ก่อปั ญหาผลประโยชน์ทบั ซ้อนในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การมิได้รับความเป็ นธรรม
ของกลุ่มธุ รกิ จต่างฝ่ าย การกาหนดนโยบายที่เอื้อผลประโยชน์ต่อคนบางกลุ่ม/กลุ่มทุนรัฐบาล การ
คอรัปชัน่ เป็ นต้น จึงได้กาหนดพันธกิจที่สาคัญ 4 ประการ เพื่อส่ งเสริ มให้บุคลาการทางการเมืองที่
มีคุณธรรมจริ ยธรรมเข้าสู่ ระบบการเมือง ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1) การแยกทุนจากการเมือง (Politics and capital) หมายถึง กลุ่มธุ รกิจเข้ามามีส่วนร่ วม
ทางการเมือง ใช้วิธีหาความคุ ม้ กันทางการเมือง โดยสร้ างพันธมิตรกับกลุ่มข้าราชการในลักษณะ
การอุ ป ถัม ภ์ และพยายามสร้ า งสายสั ม พัน ธ์ ก ับ นั ก การเมื อ ง โดยให้ ก ารสนั บ สนุ น แลกกับ
ผลตอบแทนคือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิ จ ยิ่งกว่านั้น คือการใช้อานาจเงินเป็ นฐานเข้าสู่ ตาแหน่ ง
ทางการเมื อง ซึ่ ง จะนาไปสู่ การซื้ อเสี ย ง การคอรั ปชั่น การครอบงาระบบราชการเพื่อทาการไม่
โปร่ งใส อันเป็ นผลเสี ยอย่างมาก
2) การสร้างกลไกป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน (Conflict of interest) ในปั จจุบนั มีกลุ่ม
ธุ รกิ จเข้า สู่ ระบบการเมื องเพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อให้ตนเองสามารถเข้า มาเป็ นผูก้ าหนดนโยบายและออก
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้กบั สังคม และที่สาคัญคือทาให้ขา้ ราชการต่าง ๆ ต้องปฏิบตั ิตามคาสั่ง นับได้ว่า
เป็ นการคอรั ป ชั่นรู ป แบบหนึ่ ง เพราะไม่ ผิดกฎหมาย หากแต่ เป็ นการใช้อานาจบริ หารเพื่ อเอื้ อ
ประโยชน์แก่ส่วนตนและพวกพ้อง
3) การสร้างระบบการควบคุมและลงโทษทางสังคม (Social sanction) ปั ญหาของการ
ทุจริ ตคอรัปชัน่ ประการหนึ่ งคือ การขาดกลไกการเอาผิดและลงโทษที่เข้มงวดและมีประสิ ทธิ ภาพ
โดยเฉพาะการควบคุมและลงโทษทางสังคมโดยการบทบาทของประชาชน ดังนั้น การแก้ปัญหาคือ
มุ่งสร้ างกลไกส่ งเสริ มให้ประชาชนมีความสนใจในเรื่ องการเมือง การกระตือรื อร้ นในการมีส่วน
ร่ วมและตรวจสอบ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของส่ วนร่ วม รวมถึงข้าราชการที่จะต้องมีความกล้าหาญ
ทางการเมือง กล้าที่จะเปิ ดเผยความทุจริ ตเหล่านั้นต่อสังคม
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4) การพัฒนากลไกการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณธรรมจริ ยธรรม (Political recruitment)
หมายถึ ง การมีกลไกการคัดสรรบุ คลากรที่มีคุณธรรมเข้าสู่ ระบบการเมือง โดยเฉพาะการพัฒนา
กลไกของระบบราชการ โครงสร้างทางการเมือง โครงสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างทุกภาคส่ วนใน
สังคมให้ปลอดจากระบบอุปถัมภ์ ที่ก่อให้ก่อให้เกิ ดปั ญหาทับซ้อน การบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่
เป็ นธรรม เอื้อประโยชน์ระหว่างบุคคลในลักษณะต่างตอบแทน อันจะส่ งผลกระทบต่อการพัฒนา
ประเทศ รวมไปถึงการพัฒนาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
จะเห็ นได้ว่าแผนแม่บทพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2550 ซึ่ งจัดทาโดยสภาพัฒนาการเมือง ใน
ยุท ธศาสตร์ ที่ 3 เรื่ อ งคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของผูน้ าและนัก การเมื อ ง มี ค วามมุ่ ง เน้น ที่ จะให้
นักการเมืองมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สาคัญ คือ การมีคุณธรรมจริ ยธรรมทางการเมืองสู งสุ ด
ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงได้ศึกษาประมวลจริ ยธรรมของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองในระดับต่างๆเพื่อนามา
ประมวลผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักการเมืองโดยศึกษาจากประมวลจริ ยธรรมของผูด้ ารง
ตาแหน่งทางการเมือง 6 ฉบับ ดังนี้
1.ประมวลจริ ยธรรมของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. 2553
2.ประมวลจริ ยธรรมของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. 2542
3.ประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2551
4.ประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2543
5.ประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการการเมืองในฝ่ ายบริ หารของกรุ งเทพมหานคร
6.ประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่ นฝ่ ายบริ หารองค์การบริ หารส่ วน
ตาบล
จากการศึกษารายละเอียดในบทบัญญัติประมวลจริ ยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองทั้ง
ในระดับชาติและในระดับท้องถิ่นซึ่งได้แสดงรายละเอียดของข้อจริ ยธรรมแต่ละประการ ปรากฎดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการเปรี ยบเทียบประมวลจริ ยธรรมของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง
ประมวลจริยธรรมฉบับที่
ข้ อจริยธรรมจากประมวลจริยธรรม
1
2
3
4
5
หน้าที่ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา
ประโยชน์ ส่วนรวมเป็ นกลางทางการเมือง อานวยความ
สะดวกและให้บริ การแก่ประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล
โดยจะต้องยึดมัน่ ในมาตรฐานทางจริ ยธรรมอันเป็ นค่านิยม
หลัก 9 ประการ ดังนี้

6
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ตารางที่ 1 แสดงการเปรี ยบเทียบประมวลจริ ยธรรมของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง (ต่อ)
ประมวลจริยธรรมฉบับที่
ข้ อจริยธรรมจากประมวลจริยธรรม
1
2
3
4
5

6

1.การยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริยธรรม
- เป็ นแบบอย่างที่ดีในการรู ้รักสามัคคี
- ปฏิบตั ิตนอยูใ่ นกรอบจริ ยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม ทั้ง
โดยส่วนตัวและโดยหน้าที่รับผิดชอบต่อสาธารณชน ทั้ง
ต้องวางตนให้เป็ นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน
- ไม่แสดงพฤติกรรมคุกคามหรื อระรานทางเพศต่อผูใ้ ด

-

-

-

-



-









-



-

-

-

-



-

2.การมีจติ สานึกทีด่ ี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
- ปฏิบตั ิหน้าที่ และแสดงความคิดเห็นโดยสุจริ ตเที่ยงธรรม
และมีความเป็ นอิสระเพื่อรักษาไว้ซ่ ึงประโยชน์ของ
- 
ประเทศชาติและประชาชนเป็ นสาคัญ 5
- รักษาทรัพย์สินของทางราชการและใช้ทรัพย์สินของทาง
    ราชการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์น้ นั ๆ เท่านั้น
3.การยึดถือประโยชน์ ของประเทศชาติเหนือกว่ าประโยชน์ ส่วนตน และไม่ มผี ลประโยชน์ ทบั ซ้ อน
- ต้องไม่กาหนดนโยบายหรื อกระทาการใด อันเป็ นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
-  หรื อเป็ นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรื อ
กลุ่มบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยมิชอบ
- มีอุดมการณ์ในการทางานเพื่อประเทศชาติและต้องถือเอา
    
ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็ นสิ่ งสูงสุด
- ไม่ใช้หรื อยินยอมให้ผอู ้ ื่นใช้สถานะ หรื อตาแหน่งการเป็ น
ข้าราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชน์ ที่มิควรได้โดย
    ชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่น ไม่วา่ จะเป็ น
ประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรื อไม่ก็ตาม
- ไม่วางตนอยูภ่ ายใต้อิทธิพลทางการเงิน ผลประโยชน์หรื อ
ข้อต่อรองใด ๆ เพื่อบุคคลหรื อองค์กรอื่นใด ซึ่งอาจมีผลต่อ     
การปฏิบตั ิ หน้าที่
- ไม่ใช้สถานะหรื อตาแหน่งการเป็ นข้าราชการการเมืองเข้า
ไปก้าวก่ายหรื อแทรกแซงการบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อน
    ตาแหน่ง และเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการซึ่งมีตาแหน่ง
หรื อเงินเดือนประจา และมิใช่ขา้ ราชการการเมือง พนักงาน

-

-


-



-

37
ตารางที่ 1 แสดงการเปรี ยบเทียบประมวลจริ ยธรรมของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง (ต่อ)
ประมวลจริยธรรมฉบับที่
ข้ อจริยธรรมจากประมวลจริยธรรม
1
2
3
4
5
หรื อลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
กิจการที่รัฐถือหุน้ ใหญ่ หรื อราชการส่วนท้องถิ่น หรื อให้
บุคคลดังกล่าวพ้นจากตาแหน่ง ทั้งนี้ เว้นแต่เป็ นการปฏิบตั ิ
ตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
- ไม่เรี ยกร้องของขวัญ ของกานัล หรื อประโยชน์อื่นใดจาก
บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบตั ิ
  
หน้าที่ของตน และจะต้องดูแลให้คู่สมรส ญาติสนิท หรื อ
บุคคลในครอบครัวของตนปฏิบตั ิเช่นเดียวกันด้วย
4.การยืนหยัดทาในสิ่งทีถ่ ูกต้ อง เป็ นธรรม และถูกกฎหมาย
- เป็ นแบบอย่างที่ดีในการเป็ นพลเมืองดี เคารพและปฏิบตั ิ
  
ตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัด
- ยึดมัน่ ในกฎหมายและคานึงถึงระบบคุณธรรมในการ
 - 
แต่งตั้งผูส้ มควรดารงตาแหน่งต่าง ๆ
5.การให้ บริการแก่ ประชาชนด้ วยความรวดเร็ว มีอธั ยาศัย และไม่ เลือกปฏิบัติ
- เคารพสิ ทธิ เสรี ภาพส่วนบุคคลของผูอ้ ื่นโดยไม่แสดงกิริยา
หรื อใช้วาจาอันไม่สุภาพ อาฆาตมาดร้าย หรื อใส่ร้ายหรื อ
  
เสี ยดสี บุคคลใด
- รับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริ ต เสี ยสละ เป็ นธรรม ไม่เลือก
  
ปฏิบตั ิ และปราศจากอคติ
- ต้องพิจารณากฎหมาย ญัตติ กระทู ้ หรื อเรื่ องร้องทุกข์ ที่
เป็ นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนส่วนรวม
โดยเร็ ว
- พึงพบปะ เยีย่ มเยือนประชาชนอย่างสม่าเสมอ เอาใจใส่ ทุกข์
สุข และรับฟังเรื่ องราวร้องทุกข์ของประชาชน และรี บหาทาง   
ช่วยเหลืออย่างเร่ งด่วนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
6. การให้ ข้อมูลข่ าวสารแก่ ประชาชนอย่ างครบถ้ วน ถูกต้ อง และไม่ บิดเบือนข้ อเท็จจริง
- เปิ ดเผยข้อมูลการทุจริ ต การใช้อานาจในทางที่ ผิด การฉ้อ
ฉล หลอกลวง หรื อกระทาการอื่นใดที่ทาให้ราชการเสี ยหาย   
ต่อเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ
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ตารางที่ 1 แสดงการเปรี ยบเทียบประมวลจริ ยธรรมของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง (ต่อ)
ประมวลจริยธรรมฉบับที่
ข้ อจริยธรรมจากประมวลจริยธรรม
1
2
3
4
5
- ไม่ใช้หรื อบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจผิด หรื อเพื่อผลประโยชน์สาหรับตนเองและ
  
ผูอ้ ื่น
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่ งใส และตรวจสอบได้
- ระมัดระวังการปฏิบตั ิงาน หรื อการปฏิบตั ิ หน้าที่ของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญประจาตัว ผูช้ ่วยดาเนินงานของสมาชิก หรื อ
ผูป้ ฏิบตั ิงานให้สมาชิก มิให้กระทาการใดๆ อันเป็ นการ
เสื่ อมเสี ย
-ปฏิบตั ิต่อองค์กรธุรกิจที่ติดต่อทาธุรกิจกับหน่วยงานของ
รัฐตามระเบียบ และขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือก   
ปฏิบตั ิ
- ไม่คบหาหรื อให้การสนับสนุนแก่ผปู ้ ระพฤติผดิ กฎหมาย
หรื อผูท้ ี่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสี ย เช่น ผูเ้ ปิ ดบ่อน
การพนัน หรื อผูท้ ี่ขอ้ งเกี่ยวกับยาเสพติด อันอาจ
  
กระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนใน
การปฏิบตั ิหน้าที่ของตน
8. การยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข
- เป็ นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบตั ิตามซึ่ง
  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
9. การยึดมัน่ ในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์ กร
- เป็ นแบบอย่างที่ดีในการกล้ายืนหยัดทาในสิ่ งที่ถูกต้องเป็ น
ธรรม ยึดมัน่ หลักการในการปฏิบตั ิหน้าที่โดยปราศการอคติ ใดๆ
- ยึดมัน่ ในหลักนิติธรรม หลักของการบริ หารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และเคารพศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ สิ ทธิ
-  เสรี ภาพ และความเสมอภาคของบุคคล
- รักษาความลับของทางราชการ เว้นแต่เป็ นการปฏิบตั ิตาม
  
อานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
- เมื่อพ้นจากตาแหน่งแล้ว ต้องไม่นาข้อมูลข่าวสารอันเป็ น
  
ความลับของทางราชการซึ่งตนไดhมาในระหว่างอยูใ่ น
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ตารางที่ 1 แสดงการเปรี ยบเทียบประมวลจริ ยธรรมของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง (ต่อ)
ประมวลจริยธรรมฉบับที่
ข้ อจริยธรรมจากประมวลจริยธรรม
1
2
3
4
5
ตาแหน่งไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์แก่องค์กรเอกชน ทั้งนี้
ภายในกาหนดระยะเวลาสองปี นับจากวันที่พน้ จาก
ตาแหน่ง
- ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่ อมเสี ยต่อ
เกียรติภูมิของชาติ
- แสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณี เมื่อปฏิบตั ิหน้าที่
บกพร่ องหรื อปฏิบตั ิหน้าที่ผดิ พลาดร้ายแรง
10. คุณธรรมด้ านครอบครัว
- เป็ นแบบอย่างที่ดีในการเสริ มสร้างสถาบันครอบครัว
- ไม่ยนิ ยอมให้คู่สมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัว หรื อ
ผูใ้ กล้ชิดก้าวก่ายหรื อแทรกแซงการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน
หรื อของผูอ้ ื่น และต้องไม่ยนิ ยอมให้ผอู ้ ื่นใช้อานาจหน้าที่
ของตนโดยมิชอบ
- ระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพ อาชีพหรื อการงาน
อื่นใดของคู่สมรส ญาติ สนิท หรื อบุคคลในครอบครัวของ
ตนที่ มีลกั ษณะเป็ นการกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชนในการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน
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จากการศึ ก ษาและเที ย บเคี ย งประมวลจริ ย ธรรมของนัก การเมื องดัง กล่ า วสามารถสรุ ป
ประเด็นร่ วมกันได้ 10 ประการใหญ่ๆ คือ 1) การยึดมัน่ ในคุณธรรมจริ ยธรรม 2) การมีจิตสานึกที่ดี
ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่
มีผลประโยชน์ทบั ซ้อน 4) การยืนหยัดทาในสิ่ งที่ถูกต้องเป็ นธรรมและถูกกฎหมาย 5) การให้บริ การ
แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ ว มีอธั ยาศัยและไม่เลือกปฏิบตั ิ 6) การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชน
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง 7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน รักษามาตรฐาน มี
คุณภาพ โปร่ งใส และตรวจสอบได้ 8) การยึดมัน่ ในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ น
ประมุข 9) การยึดมัน่ ในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร และ10) คุณธรรมด้านครอบครัว เป็ นสิ่ งที่ถูก
กาหนดไว้เป็ นเกณฑ์ในการกาหนดคุณลักษณะของนักการเมืองที่พึงประสงค์
โดยสรุ ป จากการศึกษารวบรวมและการเปรี ยบเทียบแนวคิดของนักคิด นักวิชาการ และ
เอกสารประมวลจริ ยธรรมสาหรับนักการเมือง เพื่อให้ได้ภาพรวมของคุณลักษณะของนักการเมืองที่
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พึงประสงค์เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาในขั้นตอนต่อไป โดยการศึกษากระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ้ ที่จะเหมาะสมกับการพัฒนาคุ ณลักษณะของนักการเมืองบนฐานทฤษฎี การเรี ยนรู้ เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงในลาดับต่อไป
3. แนวคิดรู ปแบบการจัดการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ได้บญั ญัติถึง ความมุ่งหมายของการ
จัดการศึ ก ษาไว้ว่า “การจัดการศึ ก ษาต้องเป็ นไปเพื่ อพัฒนาคนไทยให้ เป็ นมนุ ษ ย์ที่ ส มบู รณ์ ท้ ัง
ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้และคุณธรรม มีจริ ยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชี วิต สามารถ
อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข”
การศึกษาเป็ นสิ ทธิ มนุ ษยชนสากล และยังเป็ นหนทางที่จะได้มาซึ่ งสิ ทธิ มนุ ษยชนอื่นๆ
การศึกษาเป็ นเครื่ องมือในการให้อานาจทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยการลงนามในปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิ ทธิมนุษยชน ประเทศต่างๆในโลกต่างเห็นว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิ ได้รับการศึกษาอย่างเท่า
เทียมกัน (สานักงานสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ, 2012: 42) ทุกสังคมมีการส่ งต่อ
หรื อถ่ายทอดอุปนิสัยของจิตใจ ธรรมเนียมปฏิบตั ิในสังคม วัฒนธรรมและอุดมคติจากคนรุ่ นหนึ่ งสู่
อี กรุ่ นหนึ่ ง มี ความเชื่ อมโยงโดยตรงระหว่า งการศึ กษาและค่านิ ยมประชาธิ ปไตย ในสังคม
ประชาธิ ป ไตย เนื้ อหาและแนวทางปฏิ บ ตั ิ ท างการศึ ก ษาช่ ว ยสนับ สนุ นการปกครองระบอบ
ประชาธิ ปไตยด้วยเหตุน้ ี โอกาสการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและการเมืองในทางที่ดีจึงอยูใ่ นมือของ
ประชาชน ดังนั้น รัฐบาลพึงให้คุณค่าและทุ่มเททรัพยากรให้กบั การศึกษา เท่าๆกับการคุม้ ครอง
ประชาชน การรู ้ หนังสื อทาให้ประชาชนได้รับข่าวสารที่ทนั ต่อเหตุการณ์บา้ นเมืองจะช่ วยพัฒนา
ระบอบประชาธิ ปไตยได้ ระบบการศึกษาในระบอบประชาธิ ปไตยต้องส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนรู ้ จกั
โต้แย้งด้วยเหตุผล โดยอาศัยการค้นคว้าข้อมูล และความเข้าใจในประวัติศาสตร์ อย่างถ่ องแท้
โรงเรี ย นควรมี ก ารสอนแบบแผนธรรมเนี ย มปฏิ บ ตั ิ แบบประชาธิ ปไตยให้ประชาชน เพื่ อให้
ประชาชนได้ตระหนัก และเข้า ใจในบทบาทหน้าที่ และโอกาสของเสรี ชน(ส านักงานสารนิ เทศ
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ, 2012: 45)
3.1 การจัดการศึกษาและการศึกษาเพือ่ สร้ างพลเมือง
3.1.1 UNESCO และการศึกษาเพือ่ พัฒนาประชาธิปไตย
สหประชาชาติเป็ นองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาท หน้าที่หลักในการสร้ าง
สันติภาพ ส่ งเสริ มการปกครองที่ชอบธรรมของโลก โดยที่ตระหนักว่าประชาธิ ปไตยเป็ นสิ่ งสาคัญ
ของความเป็ นอยูท่ ี่ดีของโลก การลดโอกาสและแก้ไขความขัดแย้งระหว่างประเทศ ระหว่างกลุ่มชน
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กิ จกรรมของสหประชาชาติที่เกี่ ยวข้องกับการศึ กษาประชาธิ ปไตยมีมากมายในหลายองค์กรย่อย
ของสหประชาชาติ และทบวงการช านาญพิ เ ศษ ในงานศึ ก ษา เรื่ อ ง Citizenship Education,
Democracy and Global Shifts: Re-Thinking Caribbean Social Studies( Glenford D. Howe & Don
D. Marshall, 2555) เป็ นการใช้มิติการศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาธิ ปไตยที่มีความเชื่ อมโยงระหว่าง
องค์การระหว่างประเทศที่สาคัญอื่นๆ
องค์ ก าร UNESCO นั บ ได้ ว่ า เป็ นหน่ ว ยงานที่ ใ ห้ ค วามส าคัญ กั บ การพัฒ นา
การศึ ก ษาเพื่ อ ประชาธิ ป ไตยมาเป็ นล าดับ ต้น ๆ โดยนับ ตั้ง แต่ พ.ศ. 2538 ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ข อง
UNESCO ได้จดั ทา Integrated Framework of Action on Education for Peace, Human Rights and
Democracy ซึ่ งมีแกนเรื่ อง คือ Education for Peace, Human Rights, Democracy, International
Understanding and Tolerance ทั้งนี้ เพราะความตระหนักถึงความไร้พรหมแดนของสังคมโลก และ
มีความต้องการให้การศึกษาเป็ นเครื่ องมือตอบสนองวัตถุประสงค์ นี้ ให้ดีที่สุด องค์การ UNESCO
ได้จ ัดให้ มี สื่ อ การศึ ก ษาทางอิ น เตอร์ เ น็ ต เพื่ อ ช่ วยให้ค รู ผูส้ อนสามารถพัฒนาสื่ อ การสอนและ
ดาเนินการสอนในห้องเรี ยนได้อย่างประสบความสาเร็ จ
3.1.2 ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ประชาธิ ปไตย เป็ นเรื่ องของอารยะชน ที่ ตอ้ งการเห็ นคนเท่าเทียมกัน การยอมรับ
ในความแตกต่าง การเคารพสิ ทธิ เสรี ภาพของผูอ้ ื่น และการรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็ นลักษณะของ
“พลเมื อ ง” ในระบอบประชาธิ ป ไตย ซึ่ งต้อ งเรี ย นรู้ แ ละฝึ กฝนในเรื่ อ งความเข้า ใจระบอบ
ประชาธิ ปไตยตั้งแต่ในโรงเรี ยน (ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล, 2555)
Werner Blumenthal (2009 อ้างถึ งใน ทิ พย์พาพร ตันติ สุนทร, 2554) กล่ าวว่า
“มนุ ษย์ไม่ได้มียีนส์ ประชาธิ ปไตยมาตั้งแต่เกิ ดเขาจึ งไม่ได้เกิ ดมาเพื่อเป็ นนักประชาธิ ปไตย นัก
ประชาธิ ปไตยจึงต้องถูกสร้างขึ้น”
ประเทศส่ ว นใหญ่ ใ นทวี ป ยุ โ รปและประเทศในทวี ป อเมริ ก าเหนื อ ที่ ป ระสบ
ความสาเร็ จในการปกครองด้วยระบอบประชาธิ ปไตย จึงมี “การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง” หรื อ
Civic Education เพื่อสอนและฝึ กฝนคนให้เป็ น พลเมือง โดยเริ่ มตั้งแต่ช้ นั อนุ บาล ชั้นประถม จนจบ
ชั้นมัธยม (ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล, 2555)
“การศึกษาเพื่ อสร้ างพลเมือง” ในระบอบประชาธิ ปไตย นอกจากจะเรี ยนรู้เรื่ อง
สิ ทธิ เสรี ภาพ ความรับผิดชอบแล้ว ยังต้องเรี ยนรู้เรื่ อง การประนีประนอม (compromise) และ การ
ท างานร่ วมกับ คนอื่ น (cooperation) ไม่ ใ ช่ เรี ย นรู ้ แ ต่ ก ารแข่ ง ขัน (competition) เท่ า นั้น เพราะ
ประชาธิ ปไตยคือการอยู่ร่วมกันในสังคม จึงต้องสอนให้เรี ยนรู ้ ที่จะแก้ไขความขัดแย้ง เรี ยนรู ้ที่จะ
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ตกลงกัน และเรี ยนรู ้ที่จะทางานและอยูร่ ่ วมกันกับผูอ้ ื่น โดยมีเครื่ องมือหรื อวิธีการ คือ การสัมผัสกับ
ปั ญหา ตั้งคาถาม ใช้กระบวนการกลุ่ ม การแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ น วิเคราะห์ ปัญหา หาวิธี การ
แก้ปัญหา และเสนอโครงงานต่อชั้นเรี ยน เพื่อให้เกิดความคิดใหม่จากการเรี ยนรู ้ที่เชื่ อมโยงตนเอง
กับสังคม ทาให้เข้าใจสิ ทธิ เสรี ภาพเบื้องต้น และเรี ยนรู ้การมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นด้วยภราดรภาพ
ในประเทศเหล่านี้ นอกจากจะมีการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในโรงเรี ยนแล้ว ยังมี
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่เป็ นการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน เพื่อให้มีการศึกษาเพื่อสร้างพลเมื อง
สาหรับผูใ้ หญ่ (Adult Civic Education) โดยส่ งเสริ มให้องค์กรเอกชน ชุ มชน องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น รวมทั้งพรรคการเมือง มีบทบาทอย่างเต็มที่ในการจัดการศึกษาทั้งยังมีการให้ การศึกษาทาง
การเมือง (Political Education) แก่ประชาชน ซึ่งเป็ นวิธีการทาให้เป็ นพลเมืองที่สามารถเข้ามามีส่วน
ร่ วมทางการเมือง โดยการสร้ างความสามารถในการวิพากษ์ อันเป็ นการปลดปล่อยอิสรภาพทาง
ความคิดให้กบั ประชาชน ถ้าประชาชนเป็ น “พลเมือง” จะเกิด “สังคมพลเมือง” (Civil Society)
และประชาธิ ปไตยจะเป็ นการปกครองโดยประชาชนอย่างแท้จริ ง (ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล, 2552;
ทิพย์พาพร ตันติสุนทร, 2554)
สรุ ปคุณลักษณะของความเป็ นพลเมืองในสั งคมประชาธิปไตย สามารถประมวลลงได้ 6
ประการดังต่อไปนี้ (วรากรณ์ สามโกเศศ, 2552)
1) มีอิสรภาพ (liberty) และพึ่งตนเองได้ (independent) ไม่อยูภ่ ายใต้การครอบงาของ
ระบบอุปถัมภ์
2) เคารพสิ ทธิ ผูอ้ ื่น ไม่ใช้สิทธิ เสรี ภาพของตนไปละเมิดสิ ทธิ เสรี ภาพของบุคคลอื่ น
ทั้งนี้ เป็ นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ที่บญั ญัติวา่ "บุคคลย่อมใช้...สิ ทธิ และเสรี ภาพของตนได้
เท่าที่ไม่ละเมิดสิ ทธิ เสรี ภาพของบุคคลอื่น"
3) เคารพความแตกต่าง มีทกั ษะในการฟั ง และยอมรับความคิดเห็ นที่แตกต่างจาก
ตนเอง
4) เคารพหลักความเสมอภาค เคารพศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ของผูอ้ ื่น และเห็นคนเท่า
เทียมกันมองคนเป็ นแนวระนาบ ไม่ใช่แนวดิ่ง
5) เคารพกติกา เคารพกฎหมาย ใช้กติกาในการแก้ปัญหา ไม่ใช้กาลัง และยอมรับผล
ของการละเมิดกฎหมาย
6) รับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักว่าตนเองเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม กระตือรื อร้นที่จะ
รับผิดชอบและร่ วมแก้ไขปั ญหาสังคมโดยเริ่ มต้นที่ตนเอง
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3.2 บทเรียนการพัฒนาประชาธิปไตยในต่ างประเทศ
3.2.1 การให้ ความช่ วยเหลือทางวิชาการและทรัพยากรพัฒนาการศึกษาประชาธิปไตย
ในประเทศต่ างๆ ของสหรัฐอเมริกา
Finkel (2000) ได้ยกผลการวิจยั ในประเทศที่รับความช่วยเหลือจาก USAID คือ
Dominican Republic และ South Africa ว่า เป็ นความพยายามที่ดีในการสร้างหลักสู ตรการพัฒนา
การเมืองของพลเมืองให้กบั ผูน้ าในทุกระดับ สาหรับประเทศอื่นๆ ที่สหรัฐอเมริ กาได้มีส่วนในการ
ช่ วยเหลื อ เช่ น ดิ นแดนที่เป็ นอดี ตยูโกสลาเวีย ที่ให้ความช่ วยเหลื อในการแก้ไขความยุ่งยากจาก
ความรุ นแรงการเมื อ ง และอาชญากรรมต่ อ มนุ ษ ยชาติ และการจัด การศึ ก ษาเพื่ อ พัฒ นา
ประชาธิปไตย
3.2.2 กรณีศึกษาทวีปอเมริกา
การศึ ก ษาด้า นการพัฒ นาประชาธิ ป ไตยและการเมื อ งของประเทศในทวี ป
อเมริ กานับเป็ นการจัดการศึกษาที่เป็ นรู ปธรรมมากที่สุด พบว่าบทเรี ยนของประเทศในทวีปอเมริ กา
ใต้และอเมริ กากลางจานวนมากประสบความสาเร็ จในการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งทางการเมือง
และสามารถพัฒนาประชาธิ ปไตยได้เป็ นอย่างดี ส่ วนหนึ่ งเป็ นเพราะบทบาทขององค์การรัฐอเมริ กา
(Organisation of the American States) ซึ่ งเป็ นองค์กรระหว่างประเทศเพื่อความร่ วมมือของประเทศ
ในทวีปนั้น กิ จกรรมและแผนงานด้านการจัดการศึ กษาเพื่อการพัฒนาและปลู กฝั งวัฒนธรรม
ประชาธิ ปไตยให้เกิดขึ้น ให้มีสานึ กพลเมือง (Civic Mind through civic education) โครงการเหล่านี้
เป็ นแผนงานที่สาคัญขององค์การรัฐอเมริ กา (Organization of the American States, 2012) ในมติ
ของ INTER-AMERICAN PROGRAM ON EDUCATION FOR DEMOCRATIC VALUES AND
PRACTICES เอกสารหมายเลข AG/RES. 2683 (XLI-O/11) ซึ่ งมีมติรับรองโดยที่ประชุ มใหญ่ครั้งที่
4 เมื่ อวัน ที่ 7 มิ ถุ น ายน 2554 นั้น ได้แ ถลงกฎบัตรประชาธิ ป ไตยซึ่ ง เป็ นตราสารที่ ส าคัญที่ เป็ น
เป้ าหมายและคุ ณค่าร่ วมกันของการพัฒนาประชาธิ ปไตยในแต่ละประเทศในทวีปอเมริ กา โดยให้
หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องภายใต้สานักงานเลขาธิ การองค์การแห่ งรัฐอเมริ กา แปลงหลักการในข้อมติ
ไปสู่ แผนการดาเนิ นงาน และกิ จกรรมให้เกิ ดผลสาเร็ จอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้ นอันเป็ นการเผยแพร่
หลักการ ปรัชญา แนวความคิดที่บญั ญัติไว้ ตลอดจนความตระหนักถึงความสาคัญของกฎบัตรให้
เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนและประชาชนทัว่ ไป
นอกจากนี้ ยูเนสโก (2003) ได้ให้ความสาคัญในการจัดการศึกษาไว้วา่ เป็ นการ
เรี ยนรู ้เพื่อความยัง่ ยืน (Learning for sustainable) คือการตระหนักถึงความสาคัญของมิติทางสังคม
อื่นๆ ผนวกเข้ากับการเรี ยนรู ้ ตามหลักทฤษฎี และการปฏิ บตั ิ โดยคานึ งถึงความสมดุลของชี วิตและ
สิ่ งแวดล้อม เน้นกระบวนการสื่ อสาร การแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ การมีส่วนร่ วมตาม
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บทบาทหน้าที่ทางสังคมผูเ้ รี ยนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ได้จริ งในชี วิต สามารถพัฒนาตนเอง
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และการเรี ยนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลง (Learning to change) ที่
มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและการกระทาของผูเ้ รี ยน (Transformative Learning) พัฒนา
ศักยภาพทางความคิด การตัดสิ นใจ และการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง (Self-Directed Learning) บนพื้นฐาน
ของความต้องการที่หลากหลายและเสมอภาคทางการเรี ยนรู้
กล่ า วโดยสรุ ป ในต่ า งประเทศให้ ค วามส าคั ญ กั บ การให้ ก ารศึ ก ษาด้ า น
ประชาธิปไตยและการเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาชนในประเทศและยัง
มีการสร้างความร่ วมมือระหว่างประเทศผ่านทางองค์กรนานาชาติ ดังเช่น ยูเนสโก ซึ่ งมีเป้ าหมายใน
การให้ ค วามส าคัญ ทางการศึ ก ษาในฐานะเครื่ อ งมื อ ในการหล่ อ หลอมสั ง คมและความเป็ น
ประชาธิ ป ไตยโลกโดยการการเรี ย นรู ้ ที่ จ ะอยู่ร่ ว มกัน โดยมี ก ระบวนการสื่ อ สาร แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ และการเรี ยนรู ้ ที่จะเปลี่ ยนแปลง ที่ มุ่ง เน้นการเปลี่ ย นแปลงทางความคิ ดและการ
กระทาซึ่ งพบว่าทฤษฎีการเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ซึ่งให้ความสาคัญ
กับการเรี ยนรู ้และการแปลี่ยนแปลงพื้นฐานภายในบุคคล
4. ทฤษฎีการเรียนรู้ เพือ่ การเปลีย่ นแปลง (Transformative Learning Theory)
4.1 นิยามและความหมายของทฤษฎีการเรียนรู้ เพือ่ การเปลีย่ นแปลง
ทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning Theory) หรื อบ้างก็
ใช้คาว่าทฤษฎี การเรี ยนรู้ จากการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ ซ่ ึ งเกิ ดขึ้นในวงวิชาการของโลกตะวันตก
ตั้งแต่ปีค.ศ.1978 โดย ดร.Mezirow ศาสตราจารย์ดา้ นการศึกษาผูใ้ หญ่ (Adult Education) แห่ ง
มหาวิ ท ยาลัย โคลัม เบี ย สหรั ฐ อเมริ ก า ซึ่ งได้มี แ นวคิ ด เกี่ ย วกับ การเรี ย นรู ้ ว่ า การเรี ย นรู ้ เ ป็ น
กระบวนการที่บุคคลตีความหรื อแปลความหมายจากประสบการณ์เก่า เพื่อการพัฒนา ทบทวน การ
แปลความหมายของประสบการณ์น้ นั และนาไปสู่ การปฏิบตั ิต่อไป (Mezirow, 2000) และมีการ
พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนกั วิชาการได้กล่าวถึงทฤษฎีน้ ีไว้อย่างกว้างขวาง ดังนี้
Mezirow (2000) ได้ให้ความหมายว่า หมายถึงการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่บุคคล
ปรับเปลี่ยนกรอบอ้างอิง (Frames of References) ซึ่ งได้แก่ มุมมองในการให้ความหมายแบบแผน
ความคิ ดที่ เคยยึดถื อมา (เช่ น นิ สัย สิ่ งที่ บุ คคลยึดถื อ) ไปเป็ นมโนทัศน์ ใหม่ที่ มีความครอบคลุ ม
กว่าเดิม เปิ ดกว้าง มีความชัดเจน จาแนกแยกแยะได้ดีข้ ึน มีความพร้อมทางอารมณ์ ที่จะให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความรู ้สึกนึ กคิดได้ เป็ นมโนทัศน์ที่เกิดจากการวิพากษ์อดีต ที่ก่อให้เกิดความเชื่ อใหม่
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ขึ้นมา และความคิดความเชื่อนี้ได้รับการยอมรับว่าเหมาะสมและสามารถเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
ต่อไป กรอบการอ้างอิงดังกล่าว ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ
1) แบบแผนทางความคิดที่เป็ นความเคยชิน (Habits of Mind) และ
2) มุมมอง (Points of View) นิสัยหรื อความเคยชิ นในความคิด ซึ่ งเป็ นชุ ดของ
ข้อสรุ ปในใจ มีลกั ษณะทัว่ ไปกว้างๆ ที่ใช้ในการกลัน่ กรองและตีความประสบการณ์
ตัว อย่ า งของแบบแผนทางความคิ ด ที่ เ ป็ นความเคยชิ น ได้แ ก่ อุ ด มการณ์ ท าง
การเมือง มาตรฐานทางสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบคุณธรรม สไตล์การเรี ยนรู้ ความเชื่อ
ทางศาสนา อัตตลักษณ์ของตนเอง บุคลิ กภาพ นิ สัยใจคอ แบบแผนการแสดง อารมณ์ ความรู้ สึก
ความใฝ่ ฝัน รสนิยมเกี่ยวกับความงาม แบบแผนทางความคิดนี้ จะแสดงออกเป็ นมุมมองในเรื่ องต่าง
ๆ ซึ่ งประกอบด้วยชุ ดของความหมายต่าง ๆ (Meaning schemes) เช่ น ความคาดหวัง ความเชื่ อ
ทัศนะ การตัดสิ น และความรู ้ สึกต่อเรื่ องต่าง ๆ ที่ เจาะจงลงไป ว่าอะไรดี ไม่ดี อะไรถู ก อะไรผิด
เช่น ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน ผูน้ อ้ ยต้องเคารพเชื่อฟังผูใ้ หญ่
Kegan (อ้างถึงใน Imel, 1998) กล่าวว่า การเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็ นการเปลี่ยน
ในเชิ งการให้ความหมายของบุคคลที่มีต่อสิ่ งนั้นๆใหม่ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น การเรี ยนรู ้เพื่อการ
เปลี่ ย นแปลงเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ บุ ค คลเปลี่ ย นการรู ้ แ ละวิ ธี ก ารให้ ค วามหมายกับ สิ่ ง นั้น ๆ ที่ มิ ใ ช่ แ ค่
พฤติกรรม
Grabove (1997) กล่าวว่า การศึกษาทฤษฎี น้ ี เป็ นการนาเสนอผ่านมุมมองที่แตกต่าง
หลากหลาย เพื่อที่จะสามารถสะท้อนภาพความซับซ้อนของกระบวนการเรี ยนรู ้ได้อย่างแท้จริ ง ซึ่ ง
ความเหมือนและความต่างระหว่างสองแนวทางหลักที่ปรากฏอยูใ่ นปั จจุบนั แนวทางหนึ่ ง คือ การ
ใช้หลักความคิดเหตุผลและการวิเคราะห์ ส่ วนอีกแนวทางหนึ่ง คือ การให้ความสาคัญกับการเรี ยนรู ้
ที่เน้นปั ญญาญาณ ความสร้ างสรรค์ และอารมณ์ความรู ้ สึก ต่างเห็ นพ้องในแง่มุมต่าง ๆ อาทิ ความ
เชื่ อมัน่ ในมนุ ษยชาติ ความเป็ นตัวของตัวเอง ความเป็ นอิ สระจากการครอบงาทางความคิ ด การ
ใคร่ ครวญอย่างมีวิจารณญาณ ความเท่าเทียมกัน ความรู ้ ภายในตนเอง การมีส่วนร่ วม การสื่ อสาร
ระหว่างบุ ค คล และการสนทนาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ผูส้ นใจต้องแสวงหาแนวทางการปฏิ บ ตั ิ ผ่า น
ประสบการณ์จริ งและให้ความสาคัญกับบริ บทในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
Gunnlaugson (2005) กล่าวว่า เป็ นการศึกษาที่ให้ขอ้ เสนอแนะอย่างเป็ นรู ปธรรม
เกี่ยวกับการนาองค์ความรู ้เชิงบูรณการในมิติต่าง ๆ มาใช้เป็ นสะพานเชื่อมโยงกับทฤษฎีการเรี ยนรู ้สู่
การเปลี่ยนแปลง เพื่อตอบรับกับกระแสความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของโลกในปั จจุบนั
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จากการศึกษาข้อมูลข้างต้นสามารถสรุ ปได้วา่ การเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง คือ การ
มองการเรี ยนรู ้ ในบริ บทของผูใ้ หญ่ที่เป็ นผูเ้ รี ยน เป็ นการอธิ บายการเรี ยนรู ้ที่จะไปเปลี่ยนแปลงตัว
บุคคลในระดับลึก ซึ่ งเป็ นการเปลี่ยนแปลงในระดับที่มากกว่าเพียงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรื อ
การเพิ่มปริ มาณของความรู ้ กล่าวคื อ เป็ นการเปลี่ ยนแปลงถึ งค่านิ ยม เจตคติ และความเข้าใจใน
ตัวตนของบุคคล
4.2 องค์ ประกอบสาคัญของการเรียนรู้ เพือ่ การเปลีย่ นแปลง
Taylor (1998) กล่าวว่า องค์ประกอบของการเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย
3 ส่ วนสาคัญ คือ
1) ประสบการณ์ (experience) เป็ นจุดเริ่ มต้นของการเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
เพราะประสบการณ์ จะต้องถู ก ตี ความละรั บรู ้ ผ่านกรอบอ้างอิ ง หากกรอบอ้างอิ งที่ มี อยู่สามารถ
อธิ บายประสบการณ์ ได้ดี ประสบการณ์ น้ ันก็จะกลับไปเสริ มและสนับสนุ นกรอบอ้างอิ งเดิ มให้
มัน่ คงขึ้น แต่ถา้ ประสบการณ์ น้ นั ไม่สอดคล้องกับกรอบอ้างอิงเราก็จะต้องขยับขยายกรอบอ้างอิง
หรื อถึ งกับต้องปรั บ เปลี่ ย นกรอบอ้า งอิ ง ใหม่ โดยหากประสบการณ์ ใ หม่ น้ ันมี ค วามสาคัญ และ
ขัด แย้ง กับ กรอบอ้า งอิ ง อย่ า งรุ นแรง ฉะนั้ น ประสบการณ์ จึ ง เป็ นจุ ด ขับ เคลื่ อ นให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลง ที่สามารถจะนามาใคร่ ครวญ และกระตุน้ ให้เกิดการใคร่ ครวญได้
2) การใคร่ ครวญอย่างมีวิจารณญาณ (critical reflection) ซึ่ ง Mezirow กล่าว่าการ
ใคร่ ค รวญอย่า งมี วิจ ารณญาณเป็ นหัวใจในกระบวนการของการปรั บ เปลี่ ย นกรอบอ้า งอิ ง หรื อ
กระบวนทัศน์ และมีความสาคัญทั้งในกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เชื่ อมโยงกับการปฏิบตั ิ หรื อการเรี ยนรู ้
เพื่ อแก้ปั ญหา (Instrumental Learning) และการเรี ย นรู้ เพื่อการสื่ อสาร การตีความ และแปล
ความหมายที่ เกิ ด ขึ้ น ในการสื่ อ สาร (Communicative Learning) โดยการใคร่ ค รวญเนื้ อ หา
กระบวนการ และกระบวนทัศน์
3) การแลกเปลี่ยนทางความคิดอย่างมีเหตุผล (rational discourse) ตามความเห็น
ของ Mezirow การแลกเปลี่ยนทางความคิดอย่างมีเหตุผลเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่สุดที่จะทาให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนกรอบอ้างอิงหรื อกระบวนทัศน์ โดยบุคคลจะต้องมีความสามารถในเชิ งการเรี ยนรู้ ที่
เป็ นพื้นฐาน 2 ประการ จึงจะสามารถทาการแลกเปลี่ยนทางความคิดอย่างมีเหตุผลและเป็ นอิสระได้
อย่างแท้จริ ง คือ 1) จะต้อง สามารถใคร่ ครวญเกี่ยวกับตนเองอย่างมีวิจารณญาณ (critically selfreflective) ได้ และ 2) สามารถทาการตัดสิ นอย่างใคร่ ครวญ (reflective judgment) ในระหว่าง
กระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเชิ งวิภาษอย่างมีวิจารณญาณ (critical-dialectical discourse) ซึ่ งถือ
ว่าเป็ นการประเมินข้อสรุ ปพื้นฐาน และความคาดหวังในระดับลึกที่เป็ นพื้นฐานของแลกเปลี่ยนทาง
ความคิดได้
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4.3 กลยุทธ์ หรือกระบวนการทีน่ าไปสู่ การเรียนรู้ เพือ่ การเปลีย่ นแปลง
การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ การเปลี่ ย นแปลงนั้น สิ่ ง ที่ ส าคัญ มากที่ สุ ด สิ่ ง หนึ่ ง คื อ กลยุ ท ธ์ ห รื อ
กระบวนการในการสร้างหรื อนาไปสู่ การเรี ยนรู ้ ซึ่ งพบว่ามีนกั วิชาการหลายคนที่ให้แนวคิดในเรื่ องนี้
Taylor, E. W. (1997) กล่าวไว้วา่ ในกระบวนการเรี ยนรู ้จาเป็ นต้องให้ความสาคัญกับ
ประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย
1) ผลกระทบของบริ บทแวดล้อม
2) ธรรมชาติ อนั หลากหลายของสิ่ งที่ ช่วยให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงในระหว่า ง
กระบวนการ
3) การลดความสาคัญของบทบาทในการใคร่ ครวญอย่างมีวิจารณญาณ และการ
เพิ่มบทบาทของการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีอื่นๆ นอกเหนือจากการใช้หลักเหตุผล
4) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ส่งผลต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลง และ
5) การขยายคาจากัดความของผลลัพธ์ในการเปลี่ยนแปลงเชิงโลกทัศน์
Cranton, P. (2002) ศึกษาพบว่า กลยุทธ์และกิจกรรมที่จะช่วยเกื้อหนุ นให้กระบวนการ
แต่ละช่วงเกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย
1) การสร้างสถานการณ์กระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้
2) การระบุสมมุติฐานความเชื่อเบื้องต้นของตนเอง
3) การใคร่ ครวญตนเองอย่างมีวจิ ารณญาณ
4) การเปิ ดกว้างต่อกรอบการมองโลกอื่นๆ
5) การสนทนาแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ระหว่างกัน
6) การปรับสมมุติฐานความเชื่อและมุมมองต่อโลกและชีวติ
7) การปฏิบตั ิตามสมมุติฐานความเชื่อใหม่
แต่ ท้ ัง นี้ ไม่ มี เ ทคนิ ค หรื อวิ ธี ก ารใดที่ จ ะสามารถการั น ตี ไ ด้ ว่ า ผู ้เ รี ย นจะเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานอย่างแท้จริ ง ดังนั้น อาจารย์ผสู ้ อนจึงจาเป็ นต้องรักษาสมดุลระหว่างการท้า
ทายและการสนับ สนุ นผูเ้ รี ยนให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ในเวลาอันเหมาะสม เพราะท้า ทายที่ สุ ด ผูเ้ รี ย น
จะต้องเป็ นผูเ้ ลือกด้วยตนเองว่าต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อไม่
Mezirow (1991) กล่าวว่า การที่บุคคลสามารถดึงความหมายหรื อเกิดการเรี ยนรู ้ข้ ึนเป็ น
เพราะการมีปฏิสัมพันธ์กนั ขององค์ประกอบ 2 อย่างคือ 1) สิ่ งที่ปฏิบตั ิเป็ นประจา (นิสัย/การคาดเดา
จากสิ่ ง ที่ เกิ ดขึ้ นเสมอ ๆ) กับ 2) สถานการณ์ (ที่ เราพยายามแปลความหมายอยู่น้ ัน ) ซึ่ งการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสองสิ่ งนี้ กระทาได้โดยการวิพากษ์อดีต (Reflection) อีกนัยหนึ่ งอาจกล่าวได้วา่
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สิ่ งต่างๆที่เราเข้าใจ (หรื อไม่เข้าใจ) และจดจามาจากอดี ตนั้นได้รับอิทธิ พลอย่างมากจากความเชื่ อ
หรื อค่านิยม (ที่เรี ยกว่าระบบคิดที่บุคคลใช้สร้างความหมาย (Meaning Scheme) และมโนทัศน์ของ
บุ คคล อาจกล่ าวได้ว่า การเรี ยนรู ้ จะเกิ ดขึ้ นถ้าเราสามารถดึ งความหมายใหม่ ๆได้ และการแปล
ความหมายจากสถานการณ์ ในอดี ตนั้นมี อิทธิ พลทาให้เราเกิ ดกรอบความคิ ดหรื อค่า นิ ย มใหม่ ที่
สามารถนาไปปฏิบตั ิต่อไป ตัวอย่างเช่น การที่เราสามารถย้อนอดีตดูวา่ เราเรี ยนรู ้สิ่งใดในช่วงเวลาที่
ผ่านมา (อดีต) นั้น เป็ นความรู ้หรื อประสบการณ์ที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบนั หรื อไม่ การมอง
ย้อนอดี ตเช่ นนี้ จะท าให้บุค คลเกิ ดการเรี ย นรู ้ ม ากขึ้ นและเกิ ดความคิ ด ความเชื่ อใหม่ และมี ก าร
ปฏิบตั ิการตามมโนทัศน์ใหม่ที่ได้มาจากกระบวนการวิพากษ์อดีต (Reflection)
ซึ่ งได้สรุ ปกระบวนการที่บุคคลจะปรับเปลี่ยนโลกทัศน์ของตนในกระบวนการนี้ จะมี
การเปลี่ยนแปลงเป็ นขั้นตอน 3 ขั้นตอนที่สาคัญคือ
1) ตระหนักว่าสมมติ ฐานและแนวคิดต่าง ๆ มีผลต่อการคิ ดอย่างไรและทาไม
สมมติฐานเหล่านั้นจึงมีผลต่อกระบวนการคิด ความเข้าใจ และความรู ้ สึกของตน และต่อสิ่ งต่างๆ
รอบตัว
2) บุคคลเริ่ มปรับเปลี่ ยนกรอบความคิด ลักษณะนิ สัย ที่จะช่ วยให้เกิ ดมโนทัศน์
ใหม่ที่มีความครอบครุ มและชัดเจนและเป็ นมโนทัศน์ที่คานึงถึงองค์ประกอบหลายๆด้าน
3) บุคคลปฏิ บตั ิหรื อทาการตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆ โดยใช้ความรู้ ความเข้าใจที่
พัฒนาขึ้นมาใหม่ หรื อใช้มโนทัศน์ใหม่น้ ีเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิ
ปรากฎดังภาพที่ 3 ดังนี้

ภาพที่ 3 วงจรการเรี ยนรู้ตามแนวคิดของ Mezirow
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นอกจากนี้ Mezirow เสนอแนะเรื่ องหลักคิดหรื อเงื่อนไขที่จะช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้จาก
การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ ซึ่ งประกอบไปด้วย
1) ความรู ้สึกทางลบหรื อความไม่พึงพอใจต่อสถานการณ์ที่เป็ นอยู่
2) การวิเคราะห์บริ บทและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
3) การให้ความสาคัญต่อการวิพากษ์อดีตด้วยเหตุผลและมีวจิ ารณญาณ
ในการสร้ า งกรอบความคิ ด ใหม่ ที่ จ ะน าไปสู่ ก ารปรั บ เปลี่ ย นมโนทัศ น์ น้ ัน จะมี
กระบวนการเป็ นขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) ความรู ้สึกไม่พึงพอใจต่อสถานการณ์ที่เป็ นอยู่ (Disorienting Dilemma)
2) การศึกษาวิเคราะห์ตนเอง (Self-examination)
3) การประเมิ นสมมติ ฐานเบื้ องหลังสถานการณ์ ต่างๆ อย่างมี เหตุ ผล (Critical
Assessment of Assumptions)
4) ตระหนักว่าคนอื่นๆ มีการปรับเปลี่ยนความคิดเช่นเดียวกัน
5) การสารวจค้นคว้าเพื่อกาหนดบทบาทใหม่หรื อแนวการปฏิบตั ิใหม่
6) การวางแผนการปฏิบตั ิ
7) การศึกษาหาความรู้และทักษะที่จะใช้ในการดาเนินการตามแผนที่วางไว้
8) การทดลองปฏิบตั ิตามแผน
9) การพัฒนาสมรรถนะและการสร้ างความเชื่ อมัน่ ในตนเองในการปฏิ บตั ิ ตาม
บทบาทใหม่
10) การบูรณาการมโนทัศน์ใหม่เข้ากับวิถีการดาเนินชีวติ
4.4 วิธีการส่ งเสริม การเรียนรู้ จากการปรับเปลีย่ นมโนทัศน์
การส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้จากการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์อาจใช้วิธีการที่หลากหลาย
แต่ที่สาคัญคือ นักการศึกษาหรื อผูส้ อนควรพยายามสร้ างโอกาสและบรรยากาศให้ผูเ้ รี ยนได้การ
วิพากษ์วิเคราะห์อดี ตอย่างมี เหตุผล ซึ่ งจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนทาความเข้าใจต่อความคิ ดความเชื่ อของ
ตนเองโดยผูส้ อนอาจสร้ างสถานการณ์หรื อหยิบยกประเด็นที่จะให้ผเู ้ รี ยนได้อภิปราย วิเคราะห์ว่า
ค่านิยม สมมติฐาน หรื อแนวคิดต่างๆ เข้ามามีอิทธิ พลต่อความเชื่อ ความเข้าใจของตนเองได้อย่างไร
ในกระบวนการนี้ผสู ้ อนควรมีบทบาทดังต่อไปนี้
-ช่ วยผูเ้ รี ยนให้ใส่ ใจและวิเคราะห์สมมติฐานที่ อยู่เบื้องหลังความเชื่ อ ความรู ้ สึก
และการกระทาของตนเอง
-ช่วยประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสมมติฐานเหล่านั้น
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-ช่วยทดสอบความเที่ยงตรงของสมมติฐานใหม่น้ ีโดยการเสวนาและวิพากษ์
จะเห็ นได้ว่าการนาไปสู่ การมองเห็ นความหมายจากประสบการณ์ หรื อสถานการณ์
ต่างๆนั้น จาเป็ นต้องมี การเสวนาแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นอย่างเสรี และด้วยใจที่เปิ ดกว้างยอมรั บ
ความคิ ด เห็ นซึ่ ง กันและกัน ในกระบวนการนี้ จ าเป็ นต้องใช้ท กั ษะทางภาษา และกระบวนการ
สื่ อสารเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญ
4.4.1 วิ ธี ก ารในการเรี ย นรู้ เ พื่อ ปรั บ เปลี่ ย นมโนทั ศ น์ ต่ อ บุ ค คล

(Meaning

perspectives)
Mezirow (2001 อ้างถึงใน ชิดชงค์ ส.นันทนาเนตร, 2549) ได้เสนอวิธีการหรื อ
เทคนิ คที่เกี่ ยวข้องกับการเกิ ดมโนทัศน์ที่มีความหมายต่อบุคคล (Meaning perspectives) สามารถ
กระทาได้หลายวิธี เช่น การตีความหมายจากประวัติของตนเอง (ซึ่ งถือเป็ นมโนทัศน์ที่มีความหมาย
อย่างหนึ่ง) ถ้าผูเ้ รี ยนสามารถตระหนักถึงมโนทัศน์ที่มีผลกระทบหรื อมีความหมายต่อกระบวนการ
คิ ด และพฤติ ก รรมต่ า งๆของตนได้แ ล้ว จะเป็ นจุ ดเริ่ ม ต้นของกระบวนการวิ พ ากษ์อ ดี ต ของตน
(Critical self-reflection) และนาไปสู่ การเรี ยนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ต่อไป เพราะการเข้าใจ
ความหมายต่างๆ คือการเรี ยนรู ้
สาหรับวิธีการที่สามารถนามาใช้ให้เป็ นประโยชน์ในกระบวนการนี้ ได้แก่
- การใช้การวิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้น (Critical incidents)
- เขียนประวัติชีวติ ของตน (การเรี ยนรู้จากการนาเสนอประวัติของตน)
- การเขียนบันทึกส่ วนตัว
- การวิเคราะห์อิทธิ พลของสื่ อมวลชนต่อวิธีคิดของคน
- การใช้เอกสาร / วรรณกรรมต่า ง ๆว่ามี ผลกระทบต่อความคิ ดของบุ คคล
อย่างไร
ในกระบวนการการวิพากษ์อดีตนั้น Mezirow ได้แนะนาวิธีการที่ใช้ในการวิพากษ์
อดี ตอื่ น ๆไว้ห ลายวิ ธี เช่ น การเปรี ย บเที ย บ การประยุ ก ต์เชื่ อมโยง การประเมิ น การใช้วิธี ก าร
แก้ปัญหา การวิเคราะห์ การอภิปราย และการรื้ อฟื้ นความจา เป็ นต้น
นอกจากนั้นผูส้ อนจาเป็ นต้องมี เทคนิ คและวิธีการในการช่ วยให้ผูเ้ รี ยนสามารถ
วิพากษ์อดีตเพื่อส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้จากการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ดว้ ยกระบวนการ (Mezirow :
2001 อ้างถึงใน ชิดชงค์ ส.นันทนาเนตร, 2549) ดังต่อไปนี้
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- การให้ผเู้ รี ยนทาการวิพากษ์กระบวนการ (Process Reflection) ซึ่ งเป็ นการ
สื บสวนว่าเราปฏิบตั ิบทบาทอย่างไรในการรับรู ้ การคิด การมีความรู ้สึก หรื อการกระทา และทาการ
ประเมินว่า เราดาเนินการปฏิบตั ิพฤติกรรมเหล่านั้นเป็ นอย่างไร
- การทางานร่ วมกันกับผูเ้ รี ยนในการสร้ างระบบการบันทึ กเหตุ การณ์ หรื อ
สถานการณ์เพื่อผูเ้ รี ยนจะได้นาเสนอสถานการณ์ ในอดี ตมาวิพากษ์ได้ เช่น การวิพากษ์และตีความ
สมมติฐานต่างๆ หลักการต่างๆ ที่อยูเ่ บื้องหลังสถานการณ์น้ นั ๆ ตัวอย่างเช่น ในวงการพยาบาลอาจ
ให้มี ก ารบันทึ ก ภาวการณ์ ก ารเป็ นผูน้ าของตนเอง (Leadership autobiography) ของพยาบาล
สาหรับทางการศึกษาอาจให้มี การบันทึกประสบการณ์ทางการศึกษาและการเรี ยนรู้ (Educational
biographies) และผูส้ อนหรื อ นัก การศึ ก ษาอาจใช้ก ารบันทึ ก นี้ เพื่ อ วิ พ ากษ์ค วามรู ้ ค่ า นิ ย ม และ
ความหมายที่ เกิ ดขึ้ นกับบุ คคล และควรให้ทาบันทึ กเช่ นนี้ ครั้ งละหลายคนเพื่อประโยชน์ในการ
เสวนากลุ่ม
- การเล่าเรื่ องราวต่างๆ (Story) จัดว่าเป็ นส่ วนสาคัญของการเรี ยนรู ้ เพื่อการ
ปรั บเปลี่ ยนมโนทัศน์ได้เช่ นกัน การใช้การเล่ าเรื่ อง/ตีความเรื่ องราวในอดี ตและนามาใช้ในการ
เรี ยนรู ้เพื่อการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ การเล่าเรื่ องราวนี้ ผูเ้ รี ยนอาจสรุ ปประเด็นที่ได้เรี ยนรู ้ การสรุ ป
จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจพฤติกรรมของมนุ ษย์ หรื อการให้ผเู ้ รี ยนแสดงเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องราว
นั้นๆ จะช่วยอธิ บายเหตุผลของการที่มนุ ษย์มีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ทาให้ตระหนักถึงปั จจัยต่างๆ
ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง และเข้าใจลักษณะของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่างๆที่ทาให้สถานการณ์แต่
ละสถานการณ์แตกต่างกันออกไป
- การใช้วธิ ี การเรี ยนรู ้ร่วมกัน (Collaborative Inquiry) เน้นความสาคัญของการ
ใช้ วิ ธี ก ารเรี ยนรู ้ ร่ วมกัน เพื่ อ ส่ ง เสริ มการเรี ยนรู ้ จ ากการปรั บ เปลี่ ย นมโนทัศ น์ วิ ธี ก ารนี้ ใช้
ประสบการณ์เป็ นประเด็นสาคัญในการเสวนา วิธีการเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกระบวนการที่กลุ่มบุคคล
หรื อกลุ่มเพื่อนกลุ่มเล็กๆ ร่ วมมือกันแสวงหาคาตอบของปั ญหาที่กลุ่มมีความสนใจร่ วมกัน บุคคล
จะเกิดการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์การของสมาชิ กในกลุ่มและสร้างองค์ความรู ้ใหม่ข้ ึนมาจากการ
วิเคราะห์วิพากษ์อดี ตด้วยกัน และร่ วมกันแสวงหาแนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสมจากการวิเคราะห์น้ นั
นอกจากนี้ แล้ว จะพบว่ า การมี สั ม พัน ธภาพระหว่ า งบุ ค คลในกลุ่ ม จะช่ ว ยให้ บุ ค คลมองเห็ น
ความหมาย และเกิดการเรี ยนรู ้ภายในบุคคลได้ดี
การเรี ย นรู ้ จ ากการปรั บ เปลี่ ย นมโนทัศ น์ จะเกิ ด ขึ้ น เนื่ องจากประสบการณ์ ใ ด
ประสบการณ์หนึ่งหรื อภาวะวิกฤตในชีวติ ก็ได้ การเสวนาหรื อการตีความหมายจากเรื่ องราวในอดีต
อย่างมีเหตุผล จะช่ วยให้บุคคลเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างหรื อกระบวนการทางความคิดและ
เกิดประสบการณ์ใหม่ข้ ึนมา
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4.4.2 วิธี ก ารในการจั ด การเรี ย นการสอนโดยเน้ นกระบวนการกลุ่ ม (Group
Process – Base Instruction)
กระบวนการกลุ่มเป็ นกระบวนการในการทางานร่ วมกันของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้น
ไป โดยมีวตั ถุประสงค์ร่วมกันและมีการดาเนินงานร่ วมกัน โดยผูน้ ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มต่างก็ทา
หน้าที่ของตนอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการทางานที่ดีเพื่อนากลุ่มไปสู่ วตั ถุประสงค์ที่กาหนด
ไว้ การเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ กระบวนการทางานกลุ่ มที่ดีจะช่ วยให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดทักษะทาง
สังคมและขยายขอบเขตของการเรี ยนรู ้ให้กว้างขวางขึ้น
การจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นกระบวนการกลุ่มคือการดาเนินการเรี ยนการสอน
โดยที่ผสู้ อนให้ผเู้ รี ยนทางาน/กิจกรรมร่ วมกันเป็ นกลุ่ม พร้อมทั้งสอน ฝึ ก และแนะนาให้ผเู ้ รี ยนเกิด
การเรี ยนรู ้เกี่ ยวกับกระบวนการทางานกลุ่มที่ดีควบคู่ไปกับการช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ เนื้ อหา
สาระตามวัตถุประสงค์ โดยมีตวั ชี้วดั ในการเรี ยนรู ้ ดังนี้
1) ผูเ้ รี ยนมีการปฏิสัมพันธ์ ทางาน ทากิจกรรม ร่ วมกันเป็ นกลุ่มเพื่อให้เกิ ด
การเรี ยนรู้ตามวัตถุประสงค์
2) ผูส้ อนมีการฝึ ก ชี้ แนะ สอนให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ เกี่ยวกับกระบวนการ
ทางานกลุ่มที่ดีในจุดใดจุดหนึ่งของกระบวนการ เช่น ในเรื่ องบทบาทผูน้ ากลุ่ม บทบาทสมาชิ กกลุ่ม
กระบวนการทางานกลุ่ม องค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3) ผูเ้ รี ยนมีการวิเคราะห์การเรี ยนรู ้ ของตนเองทั้งในด้านเนื้ อหาสาระที่เรี ยน
และกระบวนการทางานร่ วมกัน
4) ผูส้ อนมีการวิเคราะห์และประเมินผลการเรี ยนทั้งทางด้านเนื้ อหาสาระและ
กระบวนการกลุ่ม (ทิศนา แขมมณี , 2545)
โดยสรุ ปแล้ว การเรี ยนรู้ เพื่อการเปลี่ ยนแปลงที่นามาใช้ในกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ โดยยึด
แนวทางองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ ประสบการณ์ การใคร่ ครวญ และการแลกเปลี่ยน มาใช้เป็ น
แนวทางในกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ โดยมีวงจรการเรี ยนรู้ของเมซิ โรว์ 4 ประการ ประกอบด้วย
ประสบการณ์ ความรู ้ สึ กแปลกแยกจากบทบาทในสั งคมที่ เป็ นอยู่ การปฎิ รูป และการพัฒนากรอบ
ความคิดใหม่ และการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์และการบูรณาการมโนทัศน์ใหม่ให้กลมกลืนกับสังคม เป็ น
วิธีในการออกแบบกระบวนการในการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้ การเรี ยนรู ้ภายใน การเรี ยนรู ้
เชิ งกระบวนการกลุ่ม การเรี ยนรู ้ เพื่อตระหนักถึงสังคมและส่ วนรวม และการสร้างสรรค์แนวทางใหม่
โดยเลือกใช้การเรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์น้ น
ั ใช้กิจกรรมตามแนวจิตตปั ญญาศึกษาเพื่อให้สามารถบรรลุ
ถึงการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์
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5. แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพือ่ การเปลีย่ นแปลง
5.1 ทีม่ าและความหมายแนวคิดจิตปัญญาศึกษาเพือ่ การเปลีย่ นแปลง
การศึกษาที่ดีควรจะสร้างคนให้ฉลาด เป็ นคนดีและมีความสุ ข กระบวนการเรี ยนรู้ควร
เน้นที่การช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้วธิ ี เรี ยนและสามารถเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง (ประเวศ วะสี , 2537) การ
นาเสนอแนวทางการเรี ยนรู ้ ที่ปรับมาจากแนวคิดทางพระพุทธศาสนาเกี่ ยวกับปั ญญา 3 ฐานได้แก่
สุ ตมยปั ญญา (ปั ญญาที่ ได้จากการรั บรู้ รับฟั ง ) จินตามยปั ญญา (ปั ญญาอันเกิ ดจากการคิ ด) และ
ภาวนามยปัญญา (ปั ญญาอันเกิดจากการภาวนา) เพื่อนามาสู่ การศึกษาเพื่อเสริ มสร้างปั ญญาต่อไปนี้
1) การศึกษาจากการสัมผัสความจริ ง ได้แก่ความจริ งทางธรรมชาติ ความจริ งทาง
สังคม วัฒนธรรม ความจริ งโดยการทางานและกิจกรรม ความจริ งที่เป็ นสุ นทรี ยะ และความจริ งทาง
ข้อมูลข่าวสาร
2) การศึ ก ษาจากการคิ ด การคิ ดเป็ นกระบวนการที่ สั ม พันธ์ และต่ อเนื่ องจาก
การศึกษาโดยสัมผัสความจริ ง ประกอบด้วย 2.1 การฝึ กสังเกต 2.2 การฝึ กบันทึก 2.3 การฝึ กการ
นาเสนอต่อที่ประชุ ม 2.4 การฝึ กการฟัง 2.5 การฝึ กปุจฉา–วิสัชนา หรื อ ถาม–ตอบ ฝึ กการใช้
เหตุผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ 2.6 การฝึ กการตั้งสมมติฐานและการตั้งคาถาม 2.7 การฝึ กแสวงหา
คาตอบต่อคาถามที่ต้ งั ขึ้น 2.8 การวิจยั เพื่อสร้างความรู ้ใหม่ 2.9 การเชื่อมโยง บูรณาการ และเข้าใจ
ตนเอง เกิ ดการรู ้ ตวั เองตามความเป็ นจริ ง ว่า สั ม พันธ์ ก ับ คนอื่ นและสิ่ ง อื่ นอย่า งไร ซึ่ ง ท าให้เกิ ด
จริ ยธรรมขึ้นในตนเอง 2.10 การฝึ กการเขียนและการเรี ยบเรี ยงทางวิชาการ
3) การศึกษาจากการเจริ ญสติ การเจริ ญสติเป็ นวิธีการทางปั ญญาที่จะช่ วยให้การ
สัมผัสความจริ งและความคิดมีความตรงและคมชัดมากขึ้น ทาให้เอาปั ญญามาใช้ได้ทนั ช่วยป้ องกัน
ความผิดพลาด และสกัดกั้นความไม่ดีงามไม่ให้เข้ามาสู่ ตวั ทั้งยังเป็ นเครื่ องรักษาสุ ขภาพได้อย่างดี
อีกด้วย
กระบวนการเรี ยนรู ้ทุกระดับจึงต้องมุ่งเน้นไปที่การพัฒนามนุ ษย์ท้ งั กาย ใจ และปั ญญา
โดยเฉพาะปั ญญานั้นสัมพันธ์ กบั ใจ หรื อใจสัม พันธ์ กบั ปั ญญา จิ ตใจที่ สะอาดมี สมาธิ จะนาไปสู่
ปั ญญา ปั ญญาที่ฝึกไว้ดีแล้วจะนาไปสู่ จิตที่สูงส่ ง กล่าวอีกนัยหนึ่ งคื อการฝึ กให้นกั เรี ยนได้หัดคิ ด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เข้าใจหลักการ มหภาค และเห็นความสัมพันธ์ระหว่างหลักแนวคิดมหภาคกับ
ข้อเท็จจริ งระดับจุลภาค (วิชยั ตันศิริ, 2539)
กระบวนการเรี ยนรู ้ ที่จะส่ งผลต่อกระบวนการดาเนิ นชี วิตนั้นต้องเกิ ดการพัฒนาการ
เรี ยนรู้ใน3 ด้านของกระบวนการดาเนินชีวติ (พระธรรมปิ ฏก, 2546) นัน่ คือ
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1) ด้า นพฤติก รรม เกิ ดจากการสั มพันธ์ ก ับ สิ่ ง แวดล้อมทั้งทางวัตถุ คื อสิ่ ง ของ
เครื่ องใช้ปัจจัย 4 และการสัมพันธ์ทางสังคม นัน่ คือเพื่อนมนุ ษย์ดว้ ยกัน เรามีความสัมพันธ์กบั สิ่ ง
เหล่านี้ดว้ ยพฤติกรรมทางกายและทางวาจาทั้งการรับเข้า และการแสดงออกภายนอกทั้งหมดนี้ รวม
เป็ นด้านหนึ่งของชีวติ
2) ด้านจิตใจ เป็ นด้านที่อยู่เบื้องหลังการสื่ อสัมพันธ์ดา้ นพฤติกรรม ซึ่ งเป็ นเรื่ อง
ของคุณธรรมความดีงามหรื อความชัว่ รวมทั้งเรื่ องของสมรรถภาพและประสิ ทธิ ภาพทางจิตใจ เช่น
ความเข้มแข็ง ความเพียรพยายาม ความอดทน ความมีสติ
3) ด้านปั ญญา เป็ นด้านที่ส่งผลต่อการมีพฤติกรรมแสดงออก ซึ่ งต้องอาศัยความรู ้
เราสามารถแสดงออกพฤติ กรรมได้ภายในขอบเขตของความรู ้ ที่เรี ยกว่าปั ญญา ถ้าปั ญญาของเรา
ขยายกว้างซับซ้อนขึ้นและได้ผลยิง่ ขึ้น พฤติกรรมก็ยงิ่ ซับซ้อนและได้ผลมากขึ้น
กระบวนการดาเนิ นชี วิตทั้ง 3 ด้านนี้ ตอ้ งเกิ ดการพัฒนาอย่างสัมพันธ์กนั เพราะการ
ดาเนินชีวติ 3 ด้านนี้ตอ้ งอิงอาศัยซึ่ งกันและกันและส่ งผลต่อกัน กระบวนการของชีวิตที่ดาเนินไปจึง
สาคัญมากสาหรับการเรี ยนรู ้หรื อการศึกษาทั้งหมด หมายความว่า พฤติกรรม จิตใจ และปั ญญา สาม
ส่ ว นนี้ ต้อ งเอามาใช้ใ นการพัฒ นาการเรี ย นรู ้ ป ระกอบไปด้ว ยกัน ไม่ ใ ช่ เ รี ย นรู้ แ บบแยกส่ ว น
(พระธรรมปิ ฏก , 2546) ซึ่ งแนวคิดนี้ สัมพันธ์กบั แนวคิดของนักการศึกษาสายปฏิบตั ินิยม John
Dewey ที่ได้เสนอหลักเกณฑ์สาหรับการจัดการศึกษาตามหลักเกณฑ์ประสบการณ์นิยมโดยระบุวา่
การศึกษาคือความเจริ ญงอกงามทั้งทางด้านร่ างกาย สติปัญญา และคุณธรรม ดังนั้นประสบการณ์
จาเป็ นต้องส่ งเสริ มให้เกิดประสบการณ์ใหม่ที่ดีนาไปสู่ ความเจริ ญงอกงาม (ประทุม อังกูรโรหิ ต,
2551)
นอกจากการพัฒนากระบวนการดาเนิ นชี วิตทั้ง 3 ด้านที่กล่าวมาข้างต้น กระบวนการ
เรี ยนรู ้ ที่เหมาะสมต่อการปรั บเปลี่ ยนมโนทัศน์ควรเป็ นการเรี ยนรู ้ ที่ก่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงที่
เกิ ดขึ้นทั้งในระบบคิด การกระทา และประสบการณ์ ซึ่ งมีความเกี่ ยวข้องกับความจา ความเข้าใจ
การรับรู้ การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา อย่างเป็ นกระบวนการและมีความต่อเนื่ องจนสามารถงอก
เงยสู่ การเปลี่ยนแปลงได้ ผลลัพธ์ของการเรี ยนรู ้น้ ี คือ ความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องนั้นๆ และความรู ้ที่
มีความหมาย คือ ความรู ้ที่สามารถนาไปใช้แก้ปัญหาและสร้างปั ญญาให้กบั ตนเอง อาจกล่าวได้ว่า
หัวใจของการเรี ยนรู ้ คือ การคิดเป็ น ทาเป็ น เผชิ ญปั ญหาและสถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสม ผูค้ น
ในสังคมยุคใหม่ตอ้ งการการเรี ยนรู้จากพลังสามภาคส่ วน ได้แก่ การเรี ยนรู้ภาคความรู้ ภาควิชาชีพ
และภาคจิตวิญญาณ ซึ่ งส่ วนที่คนยุคใหม่ขาดอย่างยิ่งคือ การเรี ยนรู้ภาคจิตวิญญาณ โดยสามารถทา
ได้ใน 3 ลักษณะคือ (1) การฟั งอย่างลึ กซึ้ ง (deep listening) (2) การน้อมสู่ ใจอย่างใคร่ ครวญ
(contemplation) และ (3) การเฝ้ ามองเห็นตามที่เป็ นจริ ง (meditation) (สุ พตั รา ชาติบญั ชาชัย, 2549)
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ดังนั้นกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่เน้นในเรื่ องของประสบการณ์ ที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยน
ความคิด ความเชื่ อ และสามารถผนวกความรู ้ ท้ งั ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และด้านจิตวิญญาณไว้
ด้วยกันควรเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เข้าถึงความรู ้สึกด้านในของบุคคลและส่ งผลให้เกิดการพัฒนา
กระบวนการดาเนิ นชี วิตทั้ง 3 ด้าน คือ พฤติกรรม จิตใจ และปั ญญา ซึ่ งพบว่า “กระบวนการเรี ยนรู้
จิตตปัญญาศึกษา” สามารถส่ งผลต่อการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ดงั กล่าว ซึ่งได้มีการวิจยั กระบวนการ
และกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อการนาไปประยุกต์ใช้
“จิตตปั ญญาศึ กษา” และ “การเรี ยนรู้ เพื่ อการเปลี่ ยนแปลง” เป็ นคาที่ มีความหมาย
ใกล้เคียงกันและมีความสัมพันธ์เชื่ อมโยงกันในจุดมุ่งหมายของผลสัมฤทธิ์ ด้านการศึกษา โดยได้
อธิบายถึงจุดเน้นและจุดหมายของการศึกษา 5 ประเภท (จุมพล พูลภัทรชีวนิ : 2552) ดังนี้
1) การศึกษาที่เน้นการถ่ายทอดความรู ้หรื อแบบครู ป้อนให้ (Spoon Feeding) เป็ น
การเรี ยนรู ้จากการท่องจาและการฝึ กฝนตามรู ปแบบที่ครู สอนเน้นการถ่ายทอดความรู ้ ทักษะจากครู
สู่ ลู ก ศิ ษ ย์อ่า นเพื่ อ ท่ องจาฟั ง เพื่ อ เข้า ใจและจ าตามที่ ค รู ส อน ไม่ เ น้นเรื่ อ งการคิ ดวิ เคราะห์ หรื อ
ความคิ ดสร้ า งสรรค์ จึ งไม่ ให้ความส าคัญกับ การระดมสมอง อภิ ปรายหรื อโต้แย้ง ทางความคิ ด
ระหว่างครู กบั ผูเ้ รี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกันเองไม่ให้ความสาคัญกับความคิดสร้างสรรค์
2) การศึกษาที่เน้นการคิดเชิงวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ (Critical Thinking) เป็ นการ
เรี ยนรู ้ที่มุ่งเน้นที่การตรวจสอบอย่างระมัดระวังรอบด้านเกี่ ยวกับข้อมูล ข่าวสาร ความรู ้ ข้อตกลง
เบื้องต้น(Assumptions) และที่มาของข้อมูล/ข่าวสาร/ความรู ้เหล่านั้น มีการพิจารณาและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร ข้อสรุ ปและการนาไปประยุกต์ใช้ ผ่านการอภิปรายโต้แย้งด้วยเหตุผล อ้างอิงข้อมูล
และทฤษฎี ที่ หลากหลาย ในประเด็ น ที่ ศึ ก ษา การคิ ดเชิ ง วิ เคราะห์ มี ค วามส าคัญ และจาเป็ น ทั้ง
ระหว่างครู กบั ผูเ้ รี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกันเองเพื่อหาข้อสรุ ปที่ ดีที่สุด การศึ กษาแบบนี้ ใ ห้
ความสาคัญกับการคิดที่เป็ นระบบ มีขอ้ มูล เป็ นการคิดแบบเส้นตรง (Linear) เป็ นส่ วนใหญ่ จึงมี
ลักษณะที่เป็ นกลไก (Mechanistic) อ่า นเพื่อสารวจตรวจสอบข้อมู ล/ข่าวสารเพื่อการอภิ ป ราย
(Discussion) โต้แย้ง (Argument) แลกเปลี่ยน (Sharing) เพื่อเปรี ยบเทียบ (Comparison) เพื่อขัดแย้ง
(Contrast) เพื่อหาข้อสรุ ป ฟั งเพื่อพิจารณา วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์เพื่อหาข้อสรุ ปในประเด็นที่
ศึกษาให้ความสาคัญกับความคิดสร้างสรรค์ แต่เป็ นแบบแตกขยาย (Divergent Thinking) และเป็ น
เส้นตรง (Linear)
3) การศึกษาที่เน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) เป็ นการศึกษาที่เน้นให้
ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ตรง ผูส้ อนเป็ นผูจ้ ดั ประสบการณ์และทาหน้าที่เป็ นผูเ้ อื้อให้เกิดการ
เรี ย นรู ้ โดยให้ผูเ้ รี ยนมี ป ระสบการณ์ ตรงกับสิ่ งที่ เรี ยนโดยเชื่ อว่า การเรี ยนรู ้ จะเกิ ดขึ้ นภายในตัว
ผูเ้ รี ยน ประสบการณ์ ตรงจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความเข้าใจที่ ลึกซึ้ งขึ้ น ทั้งในแง่ อารมณ์ ความคิ ด
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จิตใจ และความรู ้การให้ผเู ้ รี ยนได้มีประสบการณ์ตรง การเผชิญกับสถานการณ์จริ งหรื อสถานการณ์
จาลองที่เหมือนจริ ง จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้แบบองค์รวมได้มากกว่า
4) การศึกษาที่เน้นการบูรณาการ (Integrative Education) เป็ นการศึกษาที่ผสาน
ศาสตร์ ต่างๆ เข้าด้วยกัน ไม่แยกเป็ นศาสตร์ เฉพาะหรื อรายวิชาเดี่ยวๆ แนวปฏิบตั ิหนึ่ งที่ใช้กนั อยูค่ ือ
การศึกษาที่เน้นปัญหาเป็ นฐาน (Problem Based) คือมีโจทย์ปัญหา โครงการหรื อกิจกรรมเป็ นตัวตั้ง
แล้วนาความรู ้และทักษะจากศาสตร์ ต่างๆ มาใช้ในกระบวนการเรี ยนการสอน
5) จิตตปั ญญาศึกษา (Contemplative Education) เป็ นการศึกษาที่เน้นและให้
ความสาคัญกับการพัฒนาความตระหนักรู ้ และการเรี ยนรู ้ มิติโลกด้า นในของตนเอง (อารมณ์
ความรู้สึก ความคิด ความเชื่ อ ทัศนะ มุมมองต่อชี วิตและโลก) ให้คุณค่าในเรื่ องการเรี ยนรู ้ ดว้ ยใจ
อย่างใคร่ ครวญ ซึ่ งหมายถึงการสังเกตอย่างมีสติต่อการเปลี่ยนแปลงภายในของตนเองที่เกิดขึ้นจาก
การเผชิ ญกับผูอ้ ื่ นและโลกภายนอก ผ่านกระบวนการ วิธีการและกิ จกรรมที่หลากหลาย (การนิ่ ง
สงบอยู่กบั ตนเอง การเจริ ญสติ ภาวนา self and group reflection, Dialogue, deep listening,
journaling, กิ จกรรมอาสาสมัคร บาเพ็ญสาธารณประโยชน์ ศิลปะ ดนตรี ไปจนถึ งพิธีกรรมทาง
ศาสนา) มีเป้ าหมายก่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงขั้นพื้นฐาน (Fundamental) อย่างลึ กซึ้ ง (Profound)
ทางความคิดและจิตสานึกใหม่เกี่ยวกับตนเองและโลก ส่ งผลต่อการประพฤติปฏิบตั ิและการดาเนิ น
ชีวติ อย่างมีสติและปั ญญา มีความรักความเมตตาต่อตนเองและสรรพสิ่ งทั้งในฐานะที่เป็ นส่ วนหนึ่ ง
และเป็ นหนึ่ ง เดี ย วกับ ธรรมชาติ เ น้นประสบการณ์ ตรงภายในเป็ นหลัก ให้ ค วามส าคัญกับ การ
ตระหนัก รู้ โ ลกภายในของตนเองที่ สั ม พัน ธ์ ก ับ โลกภายนอกเน้น การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ข ้อ มู ล
ข่าวสาร ความรู ้ภายใน (tacit knowledge) ไม่วิพากษ์วิจารณ์ ไม่ตดั สิ น ภายใต้บรรยากาศของการ
เคารพ ยอมรั บ ระหว่า งกันแบบไม่ มี เงื่ อนไข เป็ นบรรยากาศแบบเปิ ด เอื้ อให้ผูเ้ รี ย นรู ้ สึ ก มัน่ คง
ปลอดภัยที่จะเปิ ดเผยตนเอง (self-disclosure)
“จิตตปั ญญาศึกษา” จึงเป็ นทั้งแนวคิดและแนวปฏิบตั ิ ที่มีจุดมุ่งหมายให้เกิดการเรี ยนรู ้
เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ภายในตน (Self-Transformation) ภายในองค์กร
(Organizational Transformation) และการเปลี่ย นแปลงภายในสังคม (Social Transformation)
โดยที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ใช่เป็ นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆ แต่ เป็ นการเปลี่ยนแปลงขั้น
พื้นฐานอย่างลึกซึ้ งโดยนัยนี้ จิตตปั ญญาศึกษา (Contemplative Education) เป็ นแนวคิดและแนว
ปฏิบตั ิ ส่ วนการเรี ยนรู ้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) เป็ นเป้ าหมายหรื อผลที่
ต้องการให้เกิดขึ้น
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5.2 หลักการพืน้ ฐานของแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา
จากการวิจยั ในโครงการวิจยั เพื่อพัฒนาชุ ดการเรี ยนรู้การอบรมและกระบวนการด้าน
จิตตปั ญญาศึกษา เพื่อนากิ จกรรมที่ผา่ นการวิจยั มาใช้ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ดา้ นจิตตปั ญญา
ศึกษา สามารถสรุ ปหลักการพื้นฐานที่จะใช้เป็ นแนวทางของจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ตามแนวจิตต
ปัญญาไว้ 7 ประการ เรี ยกว่า “หลักจิตตปัญญา 7” หรื อใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า 7C’s ได้แก่
1) การพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ ครวญ (contemplation)
2) ความรักความเมตตา (compassion)
3) การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ (connectedness)
4) การเผชิญความจริ ง (confronting reality)
5) ความต่อเนื่ อง (continuity)
6) ความมุ่งมัน่ (commitment)
7) ชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ (community)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การพิจารณาด้ วยใจอย่ างใคร่ ครวญ (contemplation) คือ การเข้าสู่ สภาวะจิตที่
เหมาะสมต่อการเรี ยนรู ้ เพื่อนาไปใช้งานอย่างใคร่ ครวญทั้งในด้านพุทธิ ปัญญา (cognitive) ด้าน
ระหว่างบุ คคล (interpersonal) และด้านภายในบุคคล (intrapersonal) การพิจารณาด้วยใจอย่าง
ใคร่ ครวญนี้ ต่างจากการใคร่ ครวญทัว่ ๆไปที่ไม่ได้เน้นความคิ ดเท่านั้น แต่เป็ นการใคร่ ครวญด้วย
กาย วาจา ใจ ความคิด และจิตวิญญาณ ดังที่อาเธอร์ ซาเยอนซ์ (Zajonc, 2007) กล่าวว่า การพิจารณา
ด้วยใจอย่า งใคร่ ครวญให้ความรู ้ ที่ไม่ใ ช่ ความรู ้ บนฐานข้อมูล แต่เป็ นความรู ้ และปั ญญาที่ เข้าถึ ง
ความสัมพันธ์ เชื่ อมโยงกันของสรรพสิ่ ง และเป็ นการเรี ยนรู ้ ที่จะนาไปสู่ การเปลี่ ยนแปลง ทาให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความสัมพันธ์แบบใหม่ท้ งั กับตนเอง ผูอ้ ื่น และโลก
Tobin Hart (2004) เสนอว่า การพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ ครวญเป็ นวิธีการเรี ยนรู ้ ที่
ช่วยเติมเต็มให้กบั วิธีการเรี ยนรู ้สองแบบที่การศึกษากระแสหลักในปั จจุบนั ให้ความสาคัญ นัน่ คือ
การใช้หลักเหตุผล (rational) ซึ่ งเป็ นการอธิ บาย การคานวณ การใช้ตรรกะ และการวิเคราะห์ กับ
การใช้การรับรู้ (sensory) ที่เน้นการสังเกต และการวัดเป็ นวิธีการหลัก โดยในการพิจารณาด้วยใจ
อย่างใคร่ ครวญจะใช้วิธีการหลากหลาย ที่ช่วยให้จิตสงบ เกิ ดสมรรถนะที่พร้ อมต่อการตระหนักรู ้
อย่างลึกซึ้ ง มีสมาธิ และเกิดการเข้าใจอย่างถ่องแท้
The Center for Contemplative Mind in Society (2009)ให้ความหมายของการ
ปฏิบตั ิโดยการพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ ครวญ (contemplative practices) ว่าหมายถึงวิธีการที่ทาให้
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จิตสงบเพื่อบ่มเพาะสมรรถนะในการมีสมาธิ และความเข้าใจที่ถ่องแท้ ซึ่ งมีวธิ ี การหลากหลาย ตั้งแต่
การนัง่ ในความสงบ การฝึ กจดจ่ออยูก่ บั สิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด การทาสมาธิ และเจริ ญสติวิปัสสนา การสวด
ภาวนาด้วยความสงบ การเดินอย่างมีสติ การมีประสบการณ์ ที่จดจ่อกับธรรมชาติ โยคะ ตลอดจน
พิธีกรรมต่างๆ ที่ทาให้เกิดพื้นที่ศกั ดิ์สิทธ์ในการเรี ยนรู ้ หรื อช่วยให้เกิดการเข้าใจที่ถ่องแท้และการ
ตระหนักรู้
Brady (2007) มองว่า การพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ ครวญ หมายถึง การให้ความใส่
ใจโดยไม่ตดั สิ น เปิ ดรับสิ่ งต่างๆต่างที่เป็ นจริ ง ซึ่ งตรงกับการเจริ ญสติในแนวพุทธ
เมื่อพิจารณาจากการให้ความหมายต่างๆ ทั้งหมด จะเห็ นว่าการพิจารณาด้วยใจ
อย่างใคร่ ครวญมีองค์ประกอบสาคัญ 3 ประการ คือ
1) ความสงบ การหยุดนิ่งหรื อผ่อนให้ชา้ คง ความเงียบ เพื่อเตรี ยมจิตใจให้พร้อมที่
จะเปิ ดรับ
2) การเปิ ดรับสิ่ งต่างๆ ด้วยความใส่ ใจอย่างลึกซึ้ ง โดยไม่ตดั สิ น
3) การน้อมเข้ามาพิจารณาในใจอย่างใคร่ ครวญ ในสภาวะจิตที่เปิ ดรับ มีความสงบ
และเป็ นกลาง
องค์ป ระกอบเหล่ า นี้ ท าให้ก ารพิ จารณาด้วยใจอย่า งใคร่ ค รวญมี ผ ลกระทบต่ อ
กระบวนการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน คือ
1) ทาให้จิตใจผ่อนคลาย ไม่เคร่ งเครี ยด กดดัน มีความพร้อมต่อการเรี ยนรู ้มากขึ้น
2) ทาให้สามารถรับรู ้สิ่งต่างๆ ได้ตามที่เป็ นจริ ง ไม่ติดอยูก่ บั นิ สัยความเคยชิ นของ
จิต และกรอบอ้างอิ งของตนเอง การผ่อนช้าลงทาให้ไม่ตอบสนองไปตามแบบแผนความเคยชิ น
เดิมๆ
3) การเปิ ดรับสิ่ งต่างๆโดยไม่ตดั สิ นทาให้เกิดการรับรู ้ที่ละเอียดอ่อน ลึกซึ้ ง เข้าใจ
แง่มุมต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับตนเอง และสรรพสิ่ งภาพนอกได้ชดั เจนขึ้น
4) การถอยออกมาเป็ นผูส้ ังเกตความเป็ นไปในตนเอง ทาให้สามารถสังเกตแบบ
แผน ความเคยชิน และนิสัยของตนเอง ที่เคยทาไปโดยอัตโนมัติได้ชดั เจนขึ้น
5) การน้อมเข้ามาใคร่ ครวญในใจ ทาให้เกิดความเข้าใจและความตระหนักรู้แบบ
ใหม่ ที่ ท าให้ส ามารถเชื่ อมโยงความรู ้ แ ละประสบการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ง กับ ตนเองและกับ บริ บ ท
แวดล้อม จนมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างสิ่ งต่างๆ และระหว่างตัวเรากับสรรพสิ่ งได้ดีข้ ึน
การพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ ครวญนี้ จะเป็ นตัวเชื่ อมการเรี ยนรู ้ในด้านต่างๆ อาทิ
การเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ ตรง การเรี ยนรู ้ ผ่านสัญลักษณ์ หรื อจินตนาการการคิดใคร่ ครวญ และ
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การทดลองนาความรู ้ น้ ันไปใช้ก ับตนเองในชี วิตจริ ง ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิ ดการเรี ย นรู ้ ที่ ลึ ก ซึ้ ง และ
สัมพันธ์กนั มากขึ้น
หลักการนี้ จึงเป็ นหัวใจของการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ แนวจิตตปั ญญาที่กระบวน
กรจะต้องออกแบบกระบวนการที่สร้างเงื่อนไข และกระตุน้ ให้ผรู ้ ่ วมกระบวนการเกิดการใคร่ ครวญ
อย่างลึกซึ้ ง เกี่ยวกับตนเอง ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นและสิ่ งแวดล้อม และประสบการณ์ต่างๆ ที่ผา่ นเข้า
มา โดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของจิตใจที่สงบ ผ่อนคลาย มีสมาธิ และปล่อยวาง
ตัวอย่างของการใช้หลักการนี้ผา่ นกิจกรรมต่างๆ อาทิ
- การสงบนิ่งก่อนเข้าสู่ กิจกรรม
- การหยุ ด ใคร่ ค รวญและบัน ทึ ก การเรี ย นรู ้ ข องตนเองด้ว ยความสงบหลัง
กิ จ กรรมแต่ ล ะช่ ว ง(ไม่ ว่ า กิ จ กรรมนั้น จะเป็ นการพู ด คุ ย การชมภาพยนตร์ ชมการแสดงการ
เคลื่ อนไหวร่ างกาย กิ จกรรมศิลปะ หรื อการเข้าร่ วมกิ จกรรมทางสังคม เช่ น งานอาสาสมัคร หรื อ
การสารวจชุมชน)
- การใช้เวลาในการพิจารณาคาถาม เรื่ องราว บทกวี ภาพ วัตถุ หรื อสิ่ งต่างๆใน
ธรรมชาติ นิ่งๆ ด้วยความสงบ
- การฝึ กสนทนาอย่างมีสติ หรื อสุ นทรี ยสนทนา
- การฝึ กความรู ้สึกตัวและการมีสติโดยไม่เพ่งหรื อจดจ้องแน่นิ่ง ทั้งปฏิกิริยา
ทางร่ างกาย ความรู ้สึกนึกคิด วาจา และการกระทาของตนเอง
- การปล่อยให้มีเวลาผ่อนคลายและทบทวนสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ตามลาพัง
จากผลการวิจยั เพื่อพัฒนาชุ ดการเรี ยนรู้การอบรมและกระบวนกรด้านจิตตปั ญญา
ศึกษา พบว่าการอบรมทุกครั้งล้วนมีการพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ ครวญองค์ประกอบที่สาคัญองค์
ประหนึ่ งเสมอไม่ว่าจะเป็ นการให้เวลาสงบนิ่ งก่อนเริ่ มกิจกรรม การย้ าเตือนให้ผเู ้ ข้าร่ วมมีสติรู้ตวั
และสั ง เกตความคิ ดความรู ้ สึ ก ของตนเอง การให้ ห ยุด ใคร่ ค รวญและเขี ย นบัน ทึ ก ส่ ว นตัวหลัง
กิ จกรรม การใช้เวลาในธรรมชาติ แม้แต่ในการทางานใช้แรงงานเช่ นการขุดโคลนจากบ้านของ
ชาวบ้านที่ถูกโคลนถล่มทับในกิ จกรรมจิตอาสา ก็มีการเตือนกันและกันให้ทางานอย่างมีสติ และ
ย้อนกลับมาใคร่ ครวญเป็ นระยะๆองค์ประกอบนี้ เป็ นองค์ประกอบที่ผเู ้ ข้าร่ วมทุกคนเห็นพ้องกันว่า
เป็ นพื้นฐานที่สาคัญที่สุด และเป็ นจุดเริ่ มในการเรี ยนรู ้สู่การเปลี่ยนแปลงในจิตตปั ญญาศึกษา เพราะ
การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ การเปลี่ ย นแปลงภายในจะเกิ ด ขึ้ น ไม่ ไ ด้เ ลยหากขาดการพิ จ ารณาด้ว ยใจอย่า ง
ใคร่ ครวญ โดยเฉพาะการย้อนกลับมาพิจารณาตัวเอง (ธนา นิ ลชัยโกวิทย์ และอดิ ศร จันทรสุ ข ,
2552)
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2) ความรักความเมตตา (Compassion) คือ การสร้างบรรยากาศของความรักความ
เมตตา ความไว้วางใจและการยอมรั บ รวมทั้งการเกื้ อหนุ นซึ่ งกันและกัน บนพื้นฐานของความ
เชื่ อมัน่ ในศักยภาพของความเป็ นมนุ ษย์และความจริ งใจอย่างที่ สุด ทั้งระหว่างกระบวนการกับ
ผูเ้ ข้า ร่ ว มกระบวนการ และระหว่า งผูเ้ ข้า ร่ ว มกระบวนการด้ว ยกัน เองซึ่ งจะช่ ว ยให้ ผูเ้ ข้า ร่ ว ม
กระบวนการกล้าเปิ ดเผยตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็น และความรู ้สึกได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนได้รับ
กาลังใจและการสนับสนุนในการเปลี่ยนแปลงตนเอง
ข้อ ค้ น พบนี้ สอดคล้ อ งกั บ ข้อ สรุ ปจากงานวิ จ ัย เกี่ ย วกั บ การเรี ยนรู ้ เ พื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงหลายงานในต่างประเทศ ที่เน้นความสาคัญของความไว้วางใจการเปิ ดกว้าง ความรู้สึก
ปลอดภัย ความจริ งใจ และการที่ครู หรื อกระบวนการต้องมีความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) และมี
ความห่วงใยผูเ้ ข้าร่ วมกระบวนการ (ธนา นิลชัยโกวิทย์ และอดิศร จันทรสุ ข, 2552)
3) การเชื่อมโยงสั มพันธ์ (Connectedness) การบูรณาการการเรี ยนรู้ ในแง่มุมต่างๆ
เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่เป็ นองค์รวมเชื่ อมโยงกับชี วิต และสรรพสิ่ งต่างๆ ในธรรมชาติอย่างแท้จริ ง
เป็ นส่ วนสาคัญของกระบวนการเรี ยนรู ้ สู่การเปลี่ ยนแปลงเพื่อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ที่แท้จริ ง ที่ความรู ้
ภายนอกเชื่อมโยงกับตนเอง มองเห็นความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันระหว่างตนเองกับผูอ้ ื่นและระหว่าง
ตนเองกับสังคมและโลกธรรมชาติ โดยสามารถแบ่งออกเป็ นการเชื่ อมโยงสัมพันธ์ในด้านต่างๆ 4
ด้านคือ
(1) การช่ วยให้ผเู ้ ข้าร่ วมกระบวนการสามารถเชื่ อมโยงประสบการณ์ใน
กระบวนการเข้ากับชี วิตได้ นาไปสู่ การน้อมนาเข้ามาสู่ ภายใน (internalization ) และบูรณาการสู่ วิถี
ชี วิตและการปฏิ บตั ิในชี วิตจริ งของตน การเชื่ อมโยงการเรี ยนรู ้เข้ากับชี วิตจริ งนี้ ดา้ นหนึ่ งทาให้เกิ ด
การเรี ยนรู ้ที่ลึกซึ้ ง เพราะผูร้ ่ วมกระบวนการสามารถใช้ประสบการณ์ในชี วิตจริ งของตนมาเป็ นฐาน
ในการเรี ยนรู ้ ได้ สามารถนาสิ่ งที่ ได้เรี ยนรู ้ ใหม่ไปตรวจสอบกับประสบการณ์ เดิ ม และเลื อกที่จะ
ปรับเปลี่ยนตนเองตามความเข้าใจที่เกิ ดขึ้นใหม่ได้ ตัวอย่างที่เห็ นได้เสมอๆ คือการที่กระบวนการ
มักตั้งคาถามให้ผรู ้ ่ วมกระบวนการใคร่ ครวญว่าสิ่ งที่ตนแสดงออกในกิจกรรมต่างๆไม่วา่ จะเป็ นเกม
จาลองสถานการณ์ การทางานศิลปะ พฤติกรรมและความรู ้ สึกที่ เกิ ดขึ้นระหว่างกระบวนการนั้น
สะท้อนถึงความเป็ นจริ งในชีวติ ของตนอย่างไรบ้าง
(2) การเอื้อให้เกิดการเชื่ อมโยงและลดช่องว่างระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมกระบวน
ด้วยกันเอง และระหว่า งกระบวนการกับ ผูเ้ ข้า ร่ วมกระบวนการ ซึ่ ง นอกจากจะท าให้เกิ ดความ
ไว้วางใจ สนิทสนม และมีบรรยากาศที่ผอ่ นคลาย ทาให้สามารถแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จากกันและกันได้
อย่างเต็มที่ เกิดบรรยากาศของความรักความเมตตาซึ่ งเป็ นองค์ประกอบสาคัญประการหนึ่ งในการ
จัดขบวนการเรี ยนรู ้ดงั ที่กล่าวแล้วข้างต้น การเชื่ อมโยงและเข้าใจซึ่ งกันและกันระหว่างสมาชิ กใน
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กลุ่ มจะทาให้แต่ละคนเข้าใจพื้นฐานที่ มาของกันและกัน ทาให้สามารถเข้าใจมุ มมองและทัศนะ
ต่างๆ ของกันและกันได้ดีข้ ึ น เกิ ดความยอมรั บและเคารพในมุ มมองที่ แตกต่างได้ง่ายขึ้ น เพราะ
เข้าใจถึงเหตุผล ที่มา ของทัศนะและความรู ้สึกของกันและกันได้ดีข้ ึน เกิดการเรี ยนรู ้ที่มองเห็นความ
จริ งจากแง่มุมที่หลากหลาย และสามารถเปลี่ยนแปลงกรอบความเคยชินที่ตนเคยยึดถืออยูเ่ ดิมได้ง่าย
ขึ้น ตัวอย่างของกิจกรรมที่เอื้อให้เกิดลักษณะเช่นนี้ ได้แก่ กิจกรรมแนะนาตัว การให้ผเู ้ ข้าร่ วมได้มี
โอกาสเล่ า เรื่ องของตนเองแลกเปลี่ ย นกัน การให้ท างานและฝ่ าฟั นอุ ป สรรคร่ วมกัน การสร้ า ง
บรรยายกาศของความเปิ ดกว้างที่เปิ ดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความเป็ นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่
เป็ นต้น
(3) การเชื่ อมโยงกับชุ มชน และธรรมชาติ เป็ นองค์ประกอบสาคัญที่จะ
ช่ วยให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ที่ลึกซึ้ งและสอดคล้องกับความเป็ นจริ ง รวมทั้งมองเห็ นความเชื่ อมโยงของ
ตนเองกับสังคม และสิ่ งต่างๆ ในธรรมชาติมากขึ้น ไม่เป็ นการเรี ยนรู ้ที่ตดั ขาดจากสังคม ทั้งยังทาให้
สามารถปรับเปลี่ยนทัศนะหรื อมุมมองของตนจากความจริ งที่ได้รับรู้ ทาให้มีมุมมองที่กว้างขวาง
และครอบคลุมมากขึ้นได้ดว้ ย
(4) การเชื่ อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ของกิจกรรม เพื่อให้เกิดการ
เรี ยนรู ้ที่เป็ นองค์รวมและมีความสมดุลอย่างแท้จริ ง เพราะการเรี ยนรู ้ในฐานใดฐานหนึ่ งโดยขาดการ
เชื่อมโยงกับการเรี ยนรู ้ในฐานอื่นๆ มักไม่ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่ลึกซึ้ ง
4) การเผชิ ญความจริ ง (Confronting Reality) การได้เผชิ ญและรับรู้ความจริ ง
โดยเฉพาะในส่ วนที่ไม่เคยรับรู ้มาก่อนเนื่ องจากข้อจากัดทางสังคมวัฒนธรรม ประสบการณ์ กรอบ
ที่ยึดติด และแบบแผนความเคยชิ น ทั้งทางความคิดและจิตใจ เช่ นความกลัว ที่ มาปิ ดกั้นการรับรู ้
เป็ นหัวใจสาคัญของการเรี ยนรู ้สู่การเปลี่ ยนแปลงในทุกแนวคิดที่กล่าวถึ งการเปลี่ยนแปลงภายใน
ทฤษฏีของเมซิ โรว์ที่เริ่ มต้นจาการเกิดความขัดแย้งระหว่างประสบการณ์ใหม่กบั กรอบแนวคิดเดิ ม
ทฤษฏีการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงของ Boyd & Myers (1988) ที่มองว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ได้จากการมองเห็นสิ่ งที่ตอ้ งเปลี่ ยนแปลง และมองเห็ นข้อจากัดของแบบแผนความเคยชิ นเดิ มของ
ตน จนสามารถตัดสิ นใจที่จะปรับปรุ งแก้ไขตนเองได้ในที่สุด การจัดกระบวนการให้ผเู ้ รี ยนรู ้ได้มี
โอกาสที่จะเผชิ ญกับความจริ ง ทั้งความจริ งเกี่ ยวกับตนเองและความเป็ นจริ งของโลก และสังคม
โดยเฉพาะในส่ วนที่ ไม่ เคยรู ้ มาก่ อน และเป็ นสิ่ งที่ ข ดั แย้งกับ กรอบความเคยชิ น หรื อตัวตนที่ตน
ยึดถื อ อยู่เดิ ม จึ ง เป็ นองค์ป ระกอบสาคัญอี ก ประการหนึ่ ง ในการจัดกระบวนการเรี ย นรู ้ เพื่ อการ
เปลี่ยนแปลง ในการจัดกระบวนการสามารถเปิ ดโอกาสและสร้างเงื่อนไขให้ ผูเ้ ข้าร่ วมกระบวนการ
ได้เผชิญกับความจริ ง 2 ด้านใหญ่ๆ คือ
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(1) ให้เผชิญกับความจริ งภายในตนเอง ซึ่ งมีท้ งั สองด้านคือ ด้านแรก สิ่ งที่
เราหลี กเลี่ ยงหรื อเก็ บกดไว้ ไม่อยากให้คนอื่ นรู ้ เป็ นด้านที่ เราไม่ช อบ ไม่ พอใจ หรื อตัดสิ นด้วย
คุ ณค่าบางอย่างที่เรายืดถื ออยู่โดยไม่รู้ตวั ว่าดูไม่ดี ไม่เหมาะสม น่ ารังเกี ยจ น่ าอาย ฯลฯ ทาให้เรา
กลัวที่จะเผชิ ญกับความเป็ นจริ งในส่ วนนั้น ต้องปกปิ ด ซ่ อนเร้น หรื อแม้กระทัง่ ทาเป็ นไม่รับรู ้ วา่ มี
ลักษณะเช่ นนั้นอยู่ในตัวเราจนกระทัง่ เชื่ อในที่ สุดว่ามันไม่มีอยู่จริ ง อีกด้านหนึ่ งคื อศักยภาพและ
ด้านดี ในตัวเองที่ เรามองไม่เห็ น ไม่เชื่ อว่ามี อยู่ในตนเองจริ ง ซึ่ งส่ วนใหญ่ เกิ ดจากการขาดความ
เชื่อมัน่ ในตนเอง
การช่วยให้ผเู ้ ข้าร่ วมกระบวนการค้นหาความจริ งในตนเอง สามารถทาได้
โดยส่ งเสริ มให้มีการสื บค้น และการสัมผัสกับตัวตนของแต่ละคนในแง่มุมต่างๆ โดยไม่หลี กหนี
หรื อพยายามปกป้ องตนเอง โดยผ่านกิจกรรม และการใคร่ ครวญอย่างลึ กซึ้ ง แต่การเผชิ ญกับความ
จริ งดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ จาเป็ นต้องมีบรรยากาศที่ปลอดภัย เปิ ดกว้าง ยอมรับ และมีความรักความ
เมตตาทั้งต่อตนเองและต่อกัน ผูเ้ ข้าร่ วมจึงจะสามารถผ่อนคลายและเกิ ดความมัน่ ใจที่จะเผชิ ญกับ
ด้านที่ตนคิดว่าเป็ นด้านลบได้ง่ายขึ้น เพราะมีความเชื่ อมัน่ ว่าจะได้รับการยอมรับ และการเกื้อหนุ น
จากกลุ่มและกระบวนกร
ตัวอย่างกระบวนการที่ช่วยให้มองเห็ นความจริ งในตัวเอง กิ จกรรมกลุ่ม
ต่างๆ และงานศิ ลปะที่ กระตุ ้นให้แต่ ละคนแสดงลักษณะของตนเองออกมาโดยไม่ รู้ตวั แล้วให้
ย้อนกลับไปใคร่ ครวญ หรื อมีคนบันทึกพฤติกรรมไว้ให้แล้วสะท้อนให้ทราบภายหลัง
(2) การจัดให้เผชิ ญกับสภาพความเป็ นจริ งที่แตกต่างไปจากกรอบความ
เคยชิ นเดิ มของตน ซึ่ ง เป็ นการรั บรู ้ ค วามจริ ง ในด้านที่ ตวั เราไปมี ป ฏิ สั มพันธ์ ก ับสิ่ งอื่ นหรื อโลก
ภายนอก เช่น การใช้ชีวติ อยูร่ ่ วมกับคนที่มีพ้ืนฐานที่แตกต่างกัน การเดินภาวนาริ มถนนโดยไม่สวม
รองเท้า การปลี กวิเวกอยู่ในป่ า การอดอาหารและการไปเยี่ยมผูป้ ่ วยหนักในโรงพยาบาล จะทาให้
ผูเ้ รี ยนรู ้ ได้สัมผัสถึงสภาพความเป็ นจริ งในการดาเนิ นชี วิตที่ต่างไปจากความเคยชิ นเดิ มๆ ของตน
ได้รับรู ้ความจริ งในด้านที่ไม่เคยสัมผัสหรื อรับรู ้มาก่อน เป็ นความจริ งที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและ
แง่ มุ มที่ หลากหลาย ซึ่ ง กระตุ ้นให้เกิ ดการเรี ย นรู ้ ในแง่ มุ ม ใหม่ แล้วย้อนกลับ มาใคร่ ครวญ และ
ปรับเปลี่ยนกรอบความเคยชินของตนเองให้สอดคล้องกับความเป็ นจริ งมากขึ้นได้
5) ความต่ อเนื่อง (Continuity) ความต่อเนื่ องของการเรี ยนรู ้ถือเป็ นเงื่อนไขสาคัญ
สาหรับการเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพราะการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานมักเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ ยนแปลงเล็กๆ หรื อเปลี่ ยนแปลงทีละน้อยหลายๆครั้ง ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้จึงต้องเอื้อ
ให้ผเู ้ ข้าร่ วมกระบวนการเกิ ดการใคร่ ครวญอย่างต่อเนื่ องและเป็ นระยะ เพื่อค่อยๆหลอมรวมหรื อ
สะสมประสบการณ์ จนเกิ ดคุณภาพในตนเองที่มากพอจะนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้ ง และเกิ ด
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ความแจ่มชัดในตนเองที่มากพอจะนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้ ง และเกิดความแจ่มชัดในตนเอง
ความต่อเนื่องในที่น้ ีจึงหมายถึงความสื บเนื่องของกิจกรรมการเรี ยนรู ้และเหตุปัจจัยเชิ งกระบวนการ
ที่ ถู ก ออกแบบอย่า งมี ค วามหมาย มี ล าดับ ขั้น ตอน มี ค วามลื่ น ไหล และสอดรั บ กัน เพื่ อ ท าให้
ผูเ้ ข้าร่ วมกระบวนการเกิดการทบทวน สื บค้น และใคร่ ครวญภายในตนเองอย่างสม่าเสมอและเป็ น
ธรรมชาติ โดยไม่บี บคั้นจนเคร่ งเครี ยดหรื อเฉื่ อยเนื อยจนไม่เห็ นสิ่ งที่ กาลัง จะเกิ ดขึ้ นภายในตน
องค์ประกอบหลักของการสร้างให้เกิดความต่อเนื่องได้ 2 ประการ คือ
(1) ความต่อเนื่ องลื่ นไหลของกระบวนการในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้
แต่ละครั้ ง ซึ่ งควรจะมีจงั หวะขั้นในการเตรี ยมความพร้ อมของผูเ้ รี ยน การเข้าสู่ กระบวนการหลัก
และการสรุ ปการเรี ยนรู ้ กิจกรรมต่างๆ ตลอดกระบวนการควรมีความต่อเนื่ องลื่นไหล ที่ช่วยให้เกิด
พลวัตในการเรี ยนรู ้ เช่น การจัดจังหวะของกิจกรรมให้ได้สัมผัสประสบการณ์ตรงที่กระทบใจ แล้ว
มีโอกาสย้อนกลับมาใคร่ ครวญต่อด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่ม เพื่อขยายการเรี ยนรู ้จาก
มุมมองที่แตกต่าง
(2) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในแต่ละครั้งให้มีความต่อเนื่ องและสอดรับ
กัน ซึ่ งรวมถึ งการสร้ างเงื่ อนไขหรื อส่ งเสริ มให้ผเู ้ ข้าร่ วมกระบวนการเกิ ดการเรี ยนรุ ้ อย่างต่อเนื่ อง
ทั้งในที่ทางานและในชี วิตประจาวัน เช่น การพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อน การเขียนบันทึก และการ
เล่าเรื่ องลงในบล็อก (blog) เพราะการเปลี่ยนแปลงภายในเป็ นกระบวนการที่ตอ้ งใช้เวลา ไม่สามารถ
เกิ ดขึ้ นได้ง่ า ยๆ เพี ย งแค่ ก ารเข้า ร่ วมกระบวนการเรี ย นรู ้ เพี ย งครั้ งเดี ย ว การร่ วมกระบวนการที่
ต่ อเนื่ อง หรื อการสร้ า งเงื่ อนไขให้ส ามารถนาสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู ้ ก ลับ ไปใช้ไ ด้อ ย่า งต่ อเนื่ อง เช่ น การ
สนับสนุ นขององค์กรหรื อหน่วยงาน การมีชุมชนการเรี ยนรู ้จิตตปั ญญาศึกษา จึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะ
ช่วยสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้ ง และมีความยัง่ ยืนอย่างแท้จริ งได้
6) ความมุ่ ง มั่ น (Commitment) ความมุ่ ง มั่น ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงตนเอง เป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญที่สุดในการนาสิ่ งที่ผเู ้ ข้าร่ วมกระบวนการได้เรี ยนรู ้นอ้ มนาสู่ ใจของตนเอง เพื่อ
นากลับไปใช้ใ นชี วิตประจาวัน ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้เกิ ดการพัฒนาและเปลี่ ย นแปลงภายในตนอย่า ง
ต่ อ เนื่ อ ง กระบวนการแนวจิ ต ตปั ญ ญาต้อ งพยายามสร้ า งเงื่ อ นไขที่ จ ะกระตุ ้น ให้ ผู ้เ ข้า ร่ ว ม
กระบวนการเกิ ดความมุ่ ง มัน่ ที่ จะเปลี่ ย นแปลงตนเองด้ว ยวิธี ก ารต่ า งๆ เช่ น การให้ผูเ้ รี ย นเป็ น
ศู น ย์ก ลางและได้เ รี ยนรู ้ ใ นสิ่ ง ที่ มี ค วามหมายส าหรั บ ตนเองการท าความเข้า ใจและก าหนด
จุดมุ่งหมายในการเรี ยนรู ้ ร่วมกันตั้งแต่ตน้ การสร้างแรงบันดาลใจ ปลุ กเร้าให้เกิดพลังความมุ่งมัน่
ความรั กความเมตตา การเปิ ดโอกาสให้ได้สัมผัสและเผชิ ญกับประสบการณ์ ตรงที่ส่งผลกระทบ
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อย่างลึ กซึ้ ง ทั้งจะต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ ข้าร่ วมกระบวนการนาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้กลับไปฝึ กฝนและปฏิ บตั ิ
อย่างต่อเนื่ องในชี วิตของตน เพื่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงอย่างแท้จริ งด้วย ความมุ่งมัน่ ในการ
เปลี่ยนแปลงตนเองอาจเกิดขึ้นได้จากเงื่อนไขต่างๆ คือ
(1)เกิ ด จากเจตจ านงเริ่ ม ต้น ของผู ้เ ข้า ร่ ว มกระบวนการเองที่ ต้อ งการ
เปลี่ยนแปลงตนเอง
(2)เกิ ดจากเงื่ อนไขเชิ ง กระบวนการที่ ท าให้ผูเ้ ข้า ร่ วมกระบวนการเกิ ด
ความตระหนักหรื อมองเห็นความสาคัญของคุณค่าภายในตนเองที่อยากพัฒนา
(3)เกิ ดจากบทเรี ยนในกระบวนการที่สั่นคลอนการยึดมัน่ ในตัวตน หรื อ
ส่ งผลกระทบอย่างลึ กซึ้ งต่อผูเ้ ข้าร่ วมกระบวนการ จนมองเห็ นประโยชน์ของการเรี ยนรู ้ ที่เกิ ดขึ้ น
และมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างต่อเนื่องในชีวติ จริ ง
ทั้ง นี้ ในกระบวนการเรี ย นรู ้ ผูเ้ ข้า ร่ วมกระบวนการอาจเกิ ดความมุ่ ง มัน่ ได้จาก
เงื่ อนไขทั้งสามประการ หรื อเกิ ดความมุ่งมัน่ จากเหตุประการใดประการหนึ่ งเป็ นหลักผสมผสาน
สลับเปลี่ยนกันไปเป็ นช่วง ตลอดการเรี ยนรู ้ ทั้งในและระหว่างแต่ละกระบวนการ
7) ชุ มชนแห่ งการเรียนรู้ (Community) จากข้อค้นพบของโครงการวิจยั เพื่อพัฒนา
ชุ ดการเรี ยนรู ้ การอบรมและกระบวนการแนวจิตตปั ญญา คือ ความเป็ นชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ที่ได้
ค่อยๆ ก่อตัวขึ้นระหว่างกระบวนการอบรม และคลี่ คลายมาเป็ นองค์ประกอบหลักของการเรี ยนรู ้
เพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในกลุ่ม โดยมีเหตุผลในแง่มุมต่างๆ4 ประการคือ
(1) ชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ที่ก่อตัวขึ้น นับเป็ นพื้นที่ที่เอื้อให้เกิดการเรี ยนรู ้
อย่างลึกซึ้ งขึ้นได้ เนื่องจากเป็ นพื้นที่แห่ งการเปิ ดกว้าง ที่ผเู ้ ข้าร่ วมกระบวนการสามารถเปิ ดเผยและ
สารวจตนเอง บนพื้นฐานของการยอมรั บซึ่ งกันและกัน และการเกื้ อหนุ นเป็ นก าลังใจให้แก่ ก ัน
และกัน
(2) ชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์
ประสบการณ์ที่เหมือนกันจะช่วยส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ และความเข้าใจที่ลึกซึ้ งละเอียดอ่อนขึ้น
และประสบการณ์ที่แตกต่างจะกระตุน้ ให้เกิดการทบทวนมุมมอง ความรู ้สึก และพฤติกรรมเดิมของ
ตน จากการได้สัมผัสถึงแง่มุมความเป็ นจริ งที่แตกต่างออกไป
(3) ปฏิ สั ม พัน ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่า งสมาชิ ก กลุ่ ม ระหว่ า งการด าเนิ น
กระบวนการคือภาพจาลองของสังคม และชี วิตจริ ง ที่สะท้อนความแตกต่างหลากหลาย ซึ่ งทาให้
เกิ ดได้ท้ งั ความขัดแย้ง และการหนุ นเสริ มซึ่ งกันและกันโดยเฉพาะการกล้าเผชิ ญกับความขัดแย้ง
อย่า งเหมาะสมเป็ นโอกาสที่ สาคัญที่ สุ ดอย่างหนึ่ งส าหรั บ การเรี ยนรู ้ ที่ มีค วามหมาย ลึ กซึ้ ง และ
สามารถนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานได้
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(4) ความรู ้สึกเป็ นชุ มชนที่มีเป้ าหมาย ความสนใจ และอุดมการณ์ร่วมกัน
ทาให้สมาชิ กกลุ่มมีกาลังใจที่จะดาเนิ นชี วิตตามอุดมการณ์ร่วม มีความมุ่งมัน่ ที่จะเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาตัวเองมากขึ้น รวมทั้งได้รับแรงบันดาลใจจาการเปลี่ยนแปลงหรื อตัวอย่างของเพื่อนในกลุ่ม
ทั้งในแง่การได้เห็ นแบบอย่าง เกิดความมัน่ ใจว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้จริ ง ได้กาลังใจจากกัน
และกัน และเกิ ดการเทียบเคียงประสบการณ์ เปลี่ ยนแปลงของตนกับเพื่อน ทาให้ได้เรี ยนรู ้ วิธีการ
ของการเปลี่ยนแปลงที่สามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันของตน
หลักการทั้ง 7 ประการนี้ ทุกข้อเป็ นเงื่ อนไขสาคัญในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองทั้งสิ้ น จนไม่อาจระบุได้วา่ อะไรสาคัญกว่าอะไร เพราะหลักการทั้งหมด
มีความเกี่ยวเนื่ องสัมพันธ์กนั ไม่ในทางใดก็ทางหนึ่ ง ดังนั้น จึงจาเป็ นที่กระบวนกรแนวจิตตปั ญญา
ต้อ งตระหนัก ถึ ง สิ่ ง ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น และเลื อ กใช้ ก ระบวนการต่ า ง อย่ า งมี ศิ ล ปะเพื่ อ ให้ ผู ้เ ข้า ร่ ว ม
กระบวนการได้ทบทวน สื บค้น และใคร่ ครวญภายในอย่างลึกซึ้ งจนเกิดมุมมองใหม่หรื อวีธีคิดแบบ
ใหม่ เกี่ ย วกับ ตนเองและการปฏิ สั ม พัน ธ์ ร่วมกับ ผูอ้ ื่ น และสรรพสิ่ ง รอบตัว ทั้ง ในระดับ บุ ค คล
องค์กร และสังคม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของปรัชญาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ แนวจิตตปั ญญา ซึ่ ง
เชื่ อมัน่ ในความเป็ นมนุ ษย์ และกระบวนทัศน์องค์รวม (ธนา นิ ลชัยโกวิทย์ และอดิ ศร จันทรสุ ข ,
2552)
นอกจากนี้ Mezirow ยังอธิ บายว่าการที่บุคคลเกิดการเรี ยนรู ้อาจเป็ นการเปลี่ยนแปลง
เฉพาะค่านิยมและความเชื่อ (ที่เรี ยกว่า Meaning scheme) หรื อเป็ นการเปลี่ยนมโนทัศน์ท้ งั หมดของ
บุคคลก็ได้ ซึ่ งการเปลี่ ยนมโนทัศน์เป็ นเรื่ องของการที่บุคคลหลุดพ้น เป็ นอิสระจากความเชื่ อ และ
ค่ า นิ ย มเก่ า ๆที่ เ คยมี ผ ลกระทบต่ อ ชี วิ ต ของเขา ดัง นั้น “การปรั บ เปลี่ ย นมโนทัศ น์ (Perspective
Transformation) จัดว่า เป็ นหัวใจส าคัญของการเรี ย นรู ้ เพื่อการเปลี่ ยนแปลง (Transformative
Learning)” ซึ่ งหมายความว่า กระบวนการที่บุคคลเริ่ มตระหนักว่าเงื่อนไขที่ถูกกาหนดไว้แล้วมีผล
ต่อวิธีคิ ด วิธี การรั บรู ้ ความเข้าใจในความรู ้ สึกของเราต่อโลกรอบ ๆ ตัวอย่างไร และทาไมจึงมี
ผลกระทบเช่นนั้น เมื่อรู ้สึกเช่นนั้นได้แล้วคนจะเริ่ มพัฒนาสมมติฐานใหม่ข้ ึนเพื่อให้ตนเองเกิดมโน
ทัศน์ใหม่ที่เปิ ดกว่าง ชัดเจน มีความเป็ นไปได้ และสามารถหล่ อหลอมเข้ากับประสบการณ์ เก่ า
จากนั้นบุคคลจะสามารถทาการตัดสิ นใจ หรื อปฏิบตั ิตามมโนทัศน์ใหม่น้ นั
จากข้อมูลข้างต้น พบว่า การเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นมีความเหมาะสมอย่างมาก
กับ การศึ ก ษาสาหรั บ ผูใ้ หญ่ เพราะกระบวนการศึ ก ษาในระดับผูใ้ หญ่ เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่
สอดคล้องกับบริ บทสิ่ งแวดล้อม วิธีการคิด ให้ความรู ้และความหมาย และเชื่ อมโยงระบบสัมพันธ์
ปั จจัยภายในและภายนอก และมีการนาวิธีดงั กล่าวไปศึกษาทดลองใช้กบั การศึกษาเรี ยนรู ้สาหรับ
ผูใ้ หญ่ อาทิเช่น King (2004) ได้ศึกษากับกลุ่มประชากรวัยผูใ้ หญ่ในสังคมเมือง Lange (2004) ได้
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ศึ ก ษากับ กลุ่ ม ผูใ้ หญ่ ในเรื่ องการสร้ า งความตื่ นตัวในการมี ส่ วนร่ วมในฐานะพลเมื อง เพื่อสร้ า ง
จิตสานึ กการมีส่วนร่ วม และ Hick (2005) ได้ศึกษากลุ่มครู ในการสร้างเรี ยนรู ้ ในการลงมือปฏิบตั ิ
จริ ง โดยเฉพาะในเรื่ องของการสร้ างความเท่าเทียมกันในสังคม นอกจากนี้ Mezirow (2000) ยัง
กล่าวว่ากระบวนการแลกเปลี่ ยนทางความคิดนี้ เป็ นกระบวนการสาคัญที่จะต้องได้รับการส่ งเสริ ม
และสร้างให้เกิดขึ้นในระบบการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาสาหรับผูใ้ หญ่ เพราะเป็ นกระบวนการ
แลกเปลี่ ยนทางความคิดอย่างมีเหตุผลและใคร่ ครวญอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่ งจะช่ วยพัฒนาลักษณะ
ประชาธิ ปไตย คื อการยอมรั บความแตกต่าง พร้ อมที่ จะแลกเปลี่ ยน และตัดสิ นเพื่อหาข้อสรุ ป ที่
ถูกต้องและสอดคล้องกับคุณธรรม ซึ่ งเมื่อพิจารณาสภาพปั ญหาทางการเมืองของไทยที่เกิดขึ้น โดย
มีตวั แปรสาคัญคื อกลุ่ มนักการเมืองที่ ขาดการตระหนักรู ้ ด้านผลประโยชน์ส่วนรวมและส่ วนตัว
ส่ งผลต่อปั ญหาด้านคุณธรรมจริ ยธรม และนามาซึ่ งความเสี ยหายต่อประเทศชาติ ทฤษฎีการเรี ยนรู ้
เพื่อการเปลี่ยนแปลงจึงน่ าจะเข้ามามีบทบาทสาคัญอย่างมากต่อกระบวนการเรี ยนรู ้ ปรั บเปลี่ ยน
พฤติ กรรม โดยในที่ น้ ี จะนาเอาหลักการและกิ จกรรมทางจิ ตตปั ญญาศึ กษาเข้า มาร่ วมสนับสนุ น
แนวทางตามทฤษฎี เพื่อให้เกิ ดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาร่ วมกันทั้งทางด้านความคิด ความรู ้ สึก
เนื่ องจากกิ จกรรมแนวจิตตปั ญญาจะส่ งเสริ มการรับรู ้ ดา้ นความรู ้ สึกฐานกาย และฐานใจ เพื่อให้
องค์ประกอบของทฤษฎีมีความสมบูรณ์ มากยิ่งขึ้น ที่จะนาไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ ประโยชน์สุข
ของชาติและประชาชนต่อไป
6. แนวคิดกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพือ่ การเปลีย่ นแปลง
การพัฒนากระบวนการจัดการจัดการเรี ยนรู ้ มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุ งการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้โดยผูส้ อนและผูเ้ รี ยน โดยให้ผสู้ อนและผูเ้ รี ยนได้มีการวางแผนการเรี ยนการสอน ให้
ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนได้มีการวิเคราะห์หลักสู ตร มีการวิเคราะห์เนื้ อหาหลักสู ตร เนื้ อหามีการจัดจาแนก
เนื้ อหาที่ผเู ้ รี ยนสามารถศึ กษาด้วยตนเอง เนื้ อหาใดควรมีการบูรณาการ เนื้ อหาใดควรทากิ จกรรม
โดยการปฏิบตั ิจริ ง เนื้ อหาใดควรมีการสอนเสริ ม ฯลฯ มีการวางแผนการเรี ยนรู ้ มีการวางแผนการ
เรี ยนการสอนและการพบกลุ่มตลอดช่วงภาคเรี ยน มีการวางแผนการประเมินผลการเรี ยน และการ
ทากิจกรรมการเรี ยนรู ้ ที่สนองต่อความสนใจและความต้องการของผูเ้ รี ยน (สมบัติ สุ วรรณพิทกั ษ์,
2554)
การจัดการเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ งถึงภายในตนเองมีองค์ประกอบ ดังนี้ การ
เน้นเป้ าหมายการเรี ย นรู้ เนื้ อหาการเรี ยนรู้ กิ จกรรมหรื อกระบวนการเรี ยนรู ้ การสรุ ปหรื อถอด
บทเรี ยน และทักษะของกระบวนกร (วีระเทพ ปทุมเจริ ญวัฒนา, 2554)
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การเรี ย นรู ้ ดัง กล่ า ว “กระบวนกร” จาต้อ งออกแบบกระบวนการเรี ย นรู ้ ที่ เหมาะสมกับ
เป้ าหมายแห่ งการเรี ยนรู ้ เนื้ อหา และความหลากหลายของผูเ้ รี ยน ดังนั้นกระบวนการหนึ่ งอาจไม่
สามารถใช้ ไ ด้ ใ นทุ ก บริ บท กระบวนกรจึ ง ต้อ งแสวงหาและทดลองใช้ ก ระบวนการใหม่
กระบวนการเรี ยนรู ้ที่จะทาให้เรี ยนรู ้ได้อย่างลึกซึ้ งนั้นมักให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนผ่านประสบการณ์โดยตรง
โดยยัง ไม่ เน้นการให้ข ้อมู ลความรู ้ กระบวนการเรี ยนรู้ ที่จะท าให้คนเปลี่ ย นแปลงอย่า งลึ ก ซึ้ งมี
จุดเด่ นตรงที่ สามารถทาให้ผูเ้ รี ยนกล้าเผชิ ญหน้ากับตัวเอง ดังนั้นเมื่ อผ่านประสบการณ์ ตรงแล้ว
กระบวนกรจึงต้องสังเกตหรื อเฝ้ ามองอย่างลึกซึ้ งถึงสิ่ งที่กาลังเกิดขึ้นเป็ นบทเรี ยน โดยเฉพาะเข้าถึง
อารมณ์ ความรู ้ สึกของผูเ้ รี ยนได้ว่าเขากาลังเผชิ ญกับความสั่นไหวภายใน แล้วอาศัยทักษะการตั้ง
คาถามอย่างลงลึกละเชื่อมโยงเพื่อเปิ ดโอกาสให้ทุกคนถ่ายทอดประสบการณ์ที่เกิดขึ้นภายในพร้อม
กับแลกเปลี่ยนแบ่งปั นสิ่ งที่เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น จากนั้นจึงใช้ทกั ษะการรับฟั งอย่าง
ลึกซึ้ งเพื่อจับประเด็นต่างๆ
องค์ ประกอบทีท่ าให้ เกิดกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพือ่ การเปลีย่ นแปลง ควรมีดงั นี้
1) การจัดวางเนื้ อหาการเรี ยนรู ้ให้เชื่ อมโยงถึงความจริ งอันเกี่ ยวกับสภาวะภายในของ
คนการสร้างบทเรี ยนให้ลงลึกถึ งความจริ งและการเปลี่ยนแปลงระดับจิตใจและปั ญญาของคนนั้น
โดยเชื่อมโยงเนื้อหาของบทเรี ยนให้เข้าใกล้ตวั ผูเ้ รี ยนให้มากที่สุด
2) การใช้กระบวนการเรี ยนรู้ที่หลากหลายและทรงพลังเพื่อทาให้ผเู้ รี ยนเข้าถึงบทเรี ยน
ได้ระดับที่จะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกภายใน ลักษณะสาคัญของกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ทรงพลังมีดงั นี้
2.1 การเรี ยนผ่านประสบการณ์ ตรงโดยกิ จกรรมหรื อกระบวนการเรี ย นรู้ ควร
สอดคล้องสัมพันธ์ ก ับจุ ดมุ่ งหมายการเรี ยนรู ้ เนื้ อหาการเรื่ องรู ้ ตัวผูเ้ รี ยนและข้อจากัดเรื่ องเวลา
กล่าวคือกระบวนการหรื อกิจกรรมที่ใช้ควรทาให้เข้าถึงบทเรี ยนที่ชดั เจนลงลึกได้ง่าย ไม่ยากเกินไป
และไปกันได้กบั ข้อจากัดของเวลา
2.2 กิ จกรรมหรื อกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่ทาให้เกิ ดการกระทบสัมผัสกับความรู ้ สึก
ภายในได้ง่าย หรื อเป็ นกับดักที่ทาให้เกิ ดการฉุ กคิดใคร่ ครวญเกิ ดปั ญญา ทาให้มองเห็ นความจริ ง
ภายในที่มกั มองข้าม รวมถึงทาให้เกิดการเผชิญหน้ากับตัวตนที่แท้จริ งภายในได้ง่าย
2.3 เป็ นกิ จกรรมหรื อกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความนิ่ ง เกิ ดสภาวะที่
ใคร่ ครวญหรื อตระหนักรู ้ได้อย่างแจ่มชัด
2.4 เป็ นกิ จกรรมหรื อกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่ทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้ สึกเชื่ อมัน่ ไว้วางใจใน
ระดับที่ยอมเปิ ดใจในการเรี ยนรู ้ อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ กระบวนกรจะเป็ นส่ วนสาคัญในการประเมิน
ตนเอง ผูเ้ รี ยน จังหวะและสถานการณ์ในขณะเรี ยนรู้เป็ นสาคัญ
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3) การจัดบรรยากาศการเรี ยนรู้ที่สร้างสรรค์ ควรใส่ ใจในการปรับบรรยากาศที่โน้มนา
ให้เกิ ดพลังแห่ งการเรี ยนรู ้สูงจนเข้าสู่ บทเรี ยนได้ง่ายรวมถึงเข้าถึงประสบการณ์ ภายในอย่างลึกซึ้ ง
การสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ที่สร้างสรรค์แบ่งเป็ น 2 ด้าน ดังนี้
3.1 บรรยากาศในด้า นกายภาพ ในที่ น้ ี หมายถึ ง สถานที่ เรี ย นรู้ ต้องเหมาะสม
สอดคล้องกับเนื้ อหา กระบวนการเรี ยนรู้ ควรใช้ห้องเรี ยนรู ้ ที่โปร่ งโล่ งและเงี ยบ ที่สาคัญควรจัด
ห้ อ งเรี ย นให้ เ ป็ นพื้ น ที่ ว งกลม มี ที่ ว่ า งพอที่ จ ะนั่ง ล้อ มวงได้ เพราะการนั่ง ล้อ มเป็ นวงกลมจะ
เอื้ออานวยให้การเรี ยนรู ้ ออกมาในลักษณะถ่ายเทไหลเวียน สามารถแลกเปลี่ ยนแบ่งปั นกันอย่าง
เสมอภาคกัน
3.2 บรรยากาศด้านความสัมพันธ์ของกลุ่มผูเ้ รี ยนและกระบวนกร ในที่น้ ี หมายถึง
การสร้างความสัมพันธ์ อนั ดีในกลุ่มผูเ้ รี ยนรวมถึงกระบวนกรให้เกิดความเป็ นเพื่อนอันลึกซึ้ ง รู้สึก
ไว้วางใจกันมากพอจนทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแบ่งปั นประสบการณ์ได้อย่างเต็มที่และสามารถ
เปิ ดเผยตัวตนภายในทั้งด้านดีและด้านร้ายเพื่อแบ่งปั นบทเรี ยนแห่ งการเติบโตให้แก่กนั และกันได้
ซึ่ง “เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์อนั ดี” มีดงั นี้
3.2.1 การร่ วมกันกาหนดข้อตกลงหรื อกติกาการเรี ยนรู ้ที่จะต้องถือปฏิบตั ิ
ร่ วมกัน เช่น เปิ ดพื้นที่แลกเปลี่ยนแบ่งปั นให้กนั และกันอย่างเพียงพอ รับฟั งกันอย่างลึกซึ้ ง ไม่ด่วน
สรุ ป ด่ วนตัดสิ นใจ เชิ ญชวนให้ทุ ก คนถอดหัวโขนหรื อสถานภาพที่ เป็ นอุ ป สรรคต่ อการเรี ย นรู ้
ร่ วมกัน เป็ นต้น
3.2.2 ใช้กิจกรรมผ่านประสบการณ์ ที่สร้ างพลังกลุ่ มให้เกิ ดรวมกัน ซึ่ ง
มักจะเป็ นกิจกรรมที่ทาให้ทุกคนต้องร่ วมกันทาและร่ วมกันรับผิดชอบ
3.2.3 ใช้เกมส์หรื อสันทนาการที่สร้างสรรค์ นาทุกคนไปประสบกับภาวะ
ความเป็ นเด็กและละลายหรื อลดทอนความเป็ นผูใ้ หญ่ลง
3.2.4 ใช้กิจกรรมที่ผเู ้ รี ยนได้เปิ ดเผยภูมิหลังหรื อเปิ ดเผยตัวตนด้านดี หรื อ
ร้าย โดยที่ต่างฝ่ ายต่างไม่ตดั สิ นใจเพื่อนที่เป็ นเจ้าของเรื่ อง การเปิ ดเผยที่กว้างและลึกขึ้นเรื่ อยๆ โดย
ต่างฝ่ ายต่า งยอมรั บและเข้า ใจเพื่อนตามที่ เป็ นจะเป็ นบันไดสาคัญทาให้ค วามเป็ นเพื่อนที่ ลึ กซึ้ ง
เชื่ อมัน่ ไว้วางใจกันอย่างสนิ ทใจ ทั้งนี้ การทากิจกรรมลักษณะนี้ มกั จะทาทีละขั้นตอนและประเมิน
กลุ่ม แล้วค่อยๆเพิม่ ประเด็นลึกซึ้ งเข้มข้นขึ้นเรื่ อยๆ
3.2.5 การใช้กลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนแบ่งปั นสลับการเรี ยนรู ้ในกลุ่มใหญ่
เพราะการพูดคุ ยในกลุ่มย่อยมักจะทาให้การแลกเปลี่ ยนเกิดขึ้นได้ง่ายและพูดคุ ยกันได้อย่างลึ กซึ้ ง
ง่ายกว่ากลุ่มใหญ่
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4) การสรุ ปหรื อถอดบทเรี ยนในกิจกรรมหรื อกระบวนการเรี ยนรู ้หนึ่ ง ผูเ้ รี ยนแต่ละคน
ก็อาจมองเห็ นบทเรี ยนต่างจุดต่างมุมมองหรื อมองเห็นเรื่ องเดี ยวกันแต่ให้คุณค่าความหมายต่างกัน
ที่สาคัญผูเ้ รี ยนบางคนอาจจะยังไม่ทนั ได้จบั สังเกตบทเรี ยนที่เกิ ดขึ้นได้อย่างฉับพลันทันที ดังนั้น
กระบวนกรจึงจาเป็ นต้องทาการสรุ ปหรื อถอดบทเรี ยนร่ วมกัน ซึ่ งถือเป็ นการทาให้บทเรี ยนที่แฝงฝัง
อยู่ใ นตัวผูเ้ รี ย นจากกระบวนการเรี ยนรู ้ โผล่ ป รากฏเป็ นบทเรี ยนที่ ผลิ บานงอกงามและเห็ นเป็ น
ประจักษ์ร่วมกัน ทั้งนี้การสรุ ปหรื อถอดบทเรี ยนมีมากมายหลายวิธี อาทิ
4.1 การใช้สุนทรี ยสนทนา โดยปล่อยให้กลุ่มแลกเปลี่ยนแบ่งปั นกันไปตามจังหวะ
ของความสดในแต่ละขณะ
4.2 การใช้กลุ่มย่อยสรุ ปการเรี ยนรู ้ โดยตั้งประเด็นกว้างๆให้แลกเปลี่ยนกัน
4.3 การใช้พลัง คาถามที่เชื่ อมโยงลงลึ ก เพื่อดึ งบทเรี ย นให้โผล่ ป รากฏ การตั้ง
คาถามเพื่อสรุ ปบทเรี ยนที่มกั พบบ่อยแบบหนึ่งก็คือ การถามถึงความรู้สึก ถามจากประสบการณ์ตรง
ถามจากการเรี ยนรู ้ ถามถึงการเชื่อมโยงกับชีวติ ประจาวัน เป็ นต้น
4.4 การสรุ ปบทเรี ยนโดยการเขียนบันทึกอย่างใคร่ ครวญ หรื อผ่านกิจกรรมอื่นๆ
นอกเหนือจากการพูดคุย เช่น การวาดรู ปเพื่อสะท้อนสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ เป็ นต้น
4.5 การสรุ ปหรื อการถอดบทเรี ยนด้วยการสนทนาแบบตัวต่อตัวเป็ นการเฉพาะ
ระหว่างกระบวนกรกับผูเ้ รี ยน ซึ่ งมักจะเป็ นบทเรี ยนที่เป็ นการเติบโตภายในและผูเ้ รี ยนต้องการ
ความเป็ นส่ วนตัวและความไว้วางใจสู งที่จะเปิ ดเผยตัวตนที่อยูล่ ึกข้างใน
4.6 การให้ผเู ้ รี ยนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผา่ นการเล่าเรื่ องอย่างเดียวหรื อสลับกับ
การตั้งคาถามเพื่อลงลึก
การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่อการเปลี่ ยนแปลงที่ ใช้ผูเ้ รี ยนเป็ นที่ ต้ งั แม้จะเป็ นกิ จกรรม
เดียวกันแต่เมื่อทากระบวนการกับกลุ่มใหม่ ผลที่ออกมาจะไม่เหมือนกัน เพราะกลุ่มผูเ้ รี ยนมีความ
แตกต่างกันออกไป สิ่ งที่จะทาให้ “กระบวนกร” และ “ผูเ้ รี ยน” อยูใ่ นพื้นที่เรี ยนรู ้ เกิดปั ญญา มีการ
เปลี่ยนแปลงและเติบโต กระบวนกรจะต้องมีความเป็ นตัวของตัวเอง มีอิสระทางความคิด เข้าใจ
ธรรมชาติของมนุษย์ รู้จกั และเข้าใจตนเอง ยอมรับความแตกต่าง มีสติ มัน่ คง ปล่อยวาง มีความกล้า
หาญในมิติต่างๆ ได้แก่ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงความเห็นความเชื่อหรื อทัศนคติเดิมที่ตนยืดถือ กล้า
เรี ยนจากผูเ้ รี ยน กระบวนกรควรมีสานึ กแห่ งการใส่ ใจผูเ้ รี ยน พยายามเข้าถึงความรู้สึกนึกคิดซึ่ งจะ
ทาได้ดีก็ต่อเมื่อจิตใจภายในกระบวนกรต้องนิ่งพอที่จะอยูก่ บั ผูเ้ รี ยนอย่างแท้จริ งจึงจะทาให้สามารถ
รับฟังหรื อได้ยนิ ความรู้สึกนึกคิดภายในที่ผเู้ รี ยนแสดงออกมา
ทักษะที่จาเป็ นของกระบวนกรในการจัดการการเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ควรมีดงั นี้ (1)
การรับฟั งด้วยใจอย่างลึกซึ้ ง (2) การมีวิธีคิดหรื อกระบวนการคิดเพื่อใช้เป็ นเข็มทิศนาทางในการ
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วางแผนและการสรุ ปบทเรี ยน (3) การจับประเด็น (4) การสื่ อสารที่เข้าใจง่ายและทรงพลัง (5) การ
ตั้งคาถามที่ลงลึกและเชื่อมโยง (วีระเทพ ปทุมเจริ ญวัฒนา, 2554)
ดังนั้นอาจกล่ าวโดยสรุ ปว่า “กระบวนกร” คือ ผูด้ าเนิ นการให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ร่วมกันเป็ น
ส่ วนสาคัญในการดึงศักยภาพและประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนออกมาแบ่งปั นกันเพื่อการพัฒนาตนเอง
และกลุ่มซึ่ งกระบวนกรหรื อผูอ้ านวยการเรี ยนรู ้ ไม่ใช่ศูนย์กลางของกระบวนการเรี ยนรู้ แม้จะเป็ น
ผูอ้ อกแบบกิ จกรรมแต่กิจกรรมที่จดั ขึ้ นต้องมี ฐานมาจากสภาพและความต้องการของผูเ้ รี ยนเป็ น
ที่ต้ งั เราจึงเรี ยกว่า “กระบวนกรหรื อผูอ้ านวยการเรี ยนรู้ ” แทนคาว่า ครู อาจารย์ วิทยากร หรื อนัก
ฝึ กอบรม เพราะกระบวนกรต้องเรี ยนรู ้ไปพร้อมๆกับผูเ้ รี ยน
เนื่ องจากกระบวนการเพื่ อการปรั บ เปลี่ ย นมโนทัศ น์ น้ ันประกอบไปด้วยองค์ป ระกอบ
สาคัญ 3 ประการด้วยกันคือ (1) ประสบการณ์เดิมของบุคคล (2) การวิพากษ์อดีต (3) การเสวนาและ
อภิปรายด้วยเหตุผล กระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อนาไปสู่ กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์น้ นั จึง
ต้องมีข้ นั ตอนในการของแต่ละองค์ประกอบตามลาดับ ดังนี้
1) ประสบการณ์ (Experience)ในกระบวนการการปรั บ เปลี่ ย นมโนทัศ น์ น้ ัน
จุดเริ่ มต้นสาคัญคือ “ประสบการณ์ ” ของบุคคลเพราะประสบการณ์ ของบุคคลนั้นเป็ นผลจากการ
หล่อหลอมทางสังคม ดังนั้นประสบการณ์จึงเป็ นเนื้อหาสาคัญที่จะนาไปสู่ การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
และกระบวนการเรี ย นรู ้ น้ ี จะเกิ ด ขึ้ น ได้จ ากสภาพแวดล้อ มที่ เ ป็ นกลุ่ ม จากการอภิ ป รายกลุ่ ม
ผูอ้ านวยการเรี ยนรู้ (Facilitator) หรื อผูส้ อน (Mentor) หรื อผูด้ าเนินการอภิปราย (Moderator) มีส่วน
ช่ ว ยในการกระตุ ้น ให้ ผู ้เ รี ยนหรื อสมาชิ ก กลุ่ ม มองย้อ นอดี ต และแปลความหมายต่ า งๆจาก
ประสบการณ์ โดยการทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดข้อสงสัย และความไม่แน่ใจต่อการแปลความหมายต่างๆจาก
ประสบการณ์ที่ตนยึดถือมานานว่ายังคงสมเหตุผลอยูห่ รื อไม่
2) การวิพากษ์ อย่ างมีเหตุผล (Critical Reflection) การวิพากษ์อย่างมีเหตุผลเป็ นการ
วิเคราะห์ วิจารณ์ โดยใช้เหตุ ผ ลมาประกอบ เพื่ อเป็ นการตั้ง ค าถามที่ ท ้าทายความน่ า เชื่ อถื อของ
สมมติฐานและความเชื่อที่บุคคลเคยยึดถือมาในอดีต ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นลักษณะที่บุคคลได้ตระหนักถึง
ความรู ้สึกหรื อความคิดที่ขดั แย้งหรื อการกระทาบางอย่างที่ไม่คงเส้นคงวา กิจกรรมการวิพากษ์อย่าง
มีเหตุผ ลทาให้บุคคลตระหนัก ได้ว่า ความรู ้ และประสบการณ์ ที่ใช้อยู่เดิ ม ไม่ สามารถใช้ได้หรื อ
ปฏิ บตั ิได้อีกต่อไป เมื่อตระหนักได้เช่ นนี้ บุคคลจะพยายามแก้ไขปั ญหา ปรับแนวคิด ตลอดจนนา
แนวคิดใหม่ไปปฏิบตั ิต่อไป
ในกระบวนการวิพากษ์อดีตอย่างมีเหตุผลนี้ เมซิ โรว์ (1998) ได้แบ่งประเภทของการ
วิพากษ์อดีตเป็ นประเภทต่างๆเพื่อเป็ นแนวทางในการทากิจกรรมวิพากษ์คือ

71
1) การวิพากษ์ส มมติ ฐานที่เคยยึดถื อ รวมทั้งเนื้ อหาความรู ้ ที่เคยใช้เพื่ อ
ปรับปรุ งการปฏิบตั ิให้ดีข้ ึน
2) การวิ พ ากษ์ตนเอง โดยพิ จารณาในเชิ ง จิ ตวิท ยาและข้อจากัดทาง
วัฒนธรรมที่ทาให้บุคคลมีมุมมองต่อโลกรอบตัว จากการวิพากษ์น้ ีจะทาให้บุคคลหลุดพ้นจากความ
กดดันและการถูกกระทาจากวัฒนธรรม และนาไปสู่ การเสวนาที่เปิ ดใจต่อกัน กระบวนการนี้ ถือเป็ น
ประเด็นสาคัญในการที่จะทาให้บุคคลมีการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
ประเด็ น ที่ ใ ช้ใ นการวิพ ากษ์อ ย่า งมี เหตุ ผ ลนั้น บุ ค คลสามารถวิ พ ากษ์ไ ด้หลาย
ประเด็น ซึ่ ง เมซิ โรว์ ได้เสนอแนะแนวในการวิพากษ์ว่าบุคคลสามารถวิพากษ์ประสบการณ์ ของ
ตนเองในด้านต่างๆ ดังนี้
1) การวิพากษ์เนื้ อหาหรื อปั ญหา (Content Reflection) เป็ นการวิพากษ์
ประเด็นเนื้อหาหรื อคาอธิ บาย หรื อประเด็นปั ญหาที่เกิดขึ้น
2) การวิพากษ์กระบวนการ (Process Reflection) เป็ นการคิดวิเคราะห์กล
ยุทธ์ที่เคยใช้ในการแก้ปัญหา
3) การวิพากษ์หลักฐานที่เกี่ยวข้อง (Premise Reflection) เป็ นการวิพากษ์
หรื อตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความชัดเจนของปั ญหาที่เกิ ดขึ้นหรื อข้อสงสัยเกี่ ยวกับเกี่ยวกับสมมติฐาน
และความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับปั ญหานั้น
3) การเสวนา (Dialogue) การเสวนาอย่างมีเหตุผลเป็ นช่องทางหรื อสื่ อกลางที่จะ
ทาให้เกิ ดการปรับเปลี่ ยนมโนทัศน์ เพื่อให้บุคคลรู ้ จกั ที่ จะรับฟั งความรู ้ สึกนึ กคิดของตนเองและ
ความคิดเห็นของผูอ้ ื่น การเสวนาทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างจริ งใจ
การเสวนามีความแตกต่างจากการอภิปรายแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นทัว่ ไป เพราะ
การเสวนาอย่างมีเหตุผลจะกระทาได้ต่อเมื่อบุคคลมีเหตุผลเพียงพอที่จะตั้งคาถามโต้แย้งต่อความคิด
หรื อความเข้าใจเดิ ม การตั้งข้อสงสัยต่อความเป็ นจริ ง หรื อความเหมาะสม หรื อแม้แต่การตั้งข้อ
สงสัยต่อความน่ าเชื่ อถื อของบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง ทั้งนี้ การเสวนาเพื่อนาไปสู่ การปรับเปลี่ ยนมโน
ทัศน์ ต้องเป็ นการเสวนาที่คนอื่นสามารถเข้าใจได้ มีประเด็นที่เปิ ดกว้าง และผูอ้ ื่นสามารถอภปราย
ได้ มีความเป็ นปรนัย ข้อสรุ ปทั้งหลายมีหลักฐานรองรับนาไปสู่ ความเข้าใจร่ วมกันของสมาชิ กกลุ่ม
และนาไปสู่ การปรับเปลี่ยนกรอบโครงสร้างในการคิดของบุคคลต่อไป
นัก การศึ ก ษาหรื อผูท้ ี่ ท าหน้า ที่ ใ นการส่ ง เสริ ม ให้ผูใ้ หญ่ เกิ ดการเรี ย นรู ้ จากการ
ปรั บ เปลี่ ย นมโนทัศ น์ ควรให้ค วามส าคัญกับ การเสวนา เพราะบุ ค คลจะเกิ ดการเรี ย นรู ้ จากการ
สื่ อสารโดยการเสวนา และจะประสบผลสาเร็ จก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไขหรื อสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม คือ
1) การมีขอ้ มูลที่ถูกต้องและมีความสมบูรณ์พร้อม 2) ไม่มีการบังคับหรื อบิดเบือนความรู ้สึกต่อ
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ตนเอง 3) สามารถชัง่ น้ าหนักข้อมูลและหลักฐานต่างๆ รวมทั้งการที่สามารถประเมินข้อโต้แย้ง
ต่างๆอย่างเป็ นกลางมากที่สุด 4) มีใจเปิ ดกว้างต่อมโนทัศน์ ความคิดรวบยอดหรื อความคิดอื่นๆที่
แตกต่างออกไป 5) สามารถวิพากษ์ขอ้ สรุ ปที่มีอยูก่ ่อน (Presuppositions)และสามารถวิเคราะห์ผล
ที่ตามมา (Consequences) 6) ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมในการตั้งคาถาม การปฏิเสธ การวิพากษ์ การ
ได้รับฟังคนอื่น รวมทั้งการเปิ ดโอกาสให้คนอื่นซักถามตนเองด้วย 7) สามารถที่ จ ะยอมรั บ
ข้อสรุ ป ของประชาคม ซึ่ ง ได้ผ่า นการกลัน่ กรองอย่า งมี เหตุ ผ ล ว่า เป็ นข้อ สรุ ป ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ และ
สมเหตุสมผล (Mezirow, 1996 อ้างถึงในชิดชงค์ ส.นันทนาเนตร :171)
โดยบรรยากาศที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้จากการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ นักการศึกษา (Educator)
หรื อผูอ้ านวยการเรี ยนรู้ (Facilitator) จะส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ให้เกิดการวิพากษ์อย่างมีเหตุผลโดยการสร้างบรรยากาศที่มีความไว้เนื่ อเชื่ อใจและเอื้ออาทรต่อกัน
มีความเป็ นประชาธิ ปไตย นอกจากนี้ ผอู ้ านวยการเรี ยนรู ้ควรปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่าง และแสดงให้
เห็นว่าตนเองมีความเต็มใจที่จะเรี ยนรู ้จากผูอ้ ื่น สนใจที่จะแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ผูเ้ รี ยน มีความเข้าใจ
และมีมโนทัศน์ที่เปิ ดกว้างต่อประเด็นที่เสวนาร่ วมกัน
ในทานองเดียวกัน ผูเ้ รี ยนต้องมีบทบาทในกระบวนการเรี ยนรู ้เช่นเดียวกับผูอ้ านวยการการ
เรี ย นรู ้ โดยเฉพาะการมี ส่ วนร่ วมรั บ ผิดชอบในการสร้ า งบรรยากาศการเรี ย นรู ้ ที่ เอื้ อ ให้เกิ ดการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ มีความพร้อมที่จะเรี ยนรู ้เพราะกระบวนการการเรี ยนรู ้น้ ี จะไม่เกิดขึ้นหากไม่มี
ความร่ วมมือและรับผิดชอบจากทั้งสองฝ่ าย
Taylor (1998: 48-49) ได้ศึกษางานวิจยั ของนักการศึ กษาหลายท่านและได้เสนอแนะ
สถานการณ์ หรื อเงื่ อนไขที่จาเป็ นในการส่ งเสริ มให้ผใู ้ หญ่เกิ ดการเรี ยนรู ้ จากการปรับเปลี่ ยนมโน
ทัศน์ ซึ่งประกอบด้วย
สภาพแวดล้อ มการเรี ย นรู้ ที่ ดีที่ ผูเ้ รี ย นรู้ สึ ก ปลอดภัย ยอมรั บการแสดงความ
คิดเห็นและบรรยากาศที่มีความไว้วางใจ
- กระบวนการเรี ยนการสอนที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งส่ งเสริ มวิธีการเรี ยนรู ้ ที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (Learner – centered Approach)
- การให้ความสาคัญต่อกิ จกรรมที่กระตุน้ ให้บุคคลสารวจและแสวงหาทางเลื อก
ใหม่หรื อมโนทัศน์ใหม่ กระตุน้ ให้มีการตั้งคาถามและกระตุน้ ให้มีการวิพากษ์อย่างมีเหตุผล
นอกจากนี้ ย งั มี ขอ้ เสนอแนะเทคนิ คอื่ นๆ เพื่ อสร้ า งบรรยากาศให้เกิ ดการวิพ ากษ์อย่างมี
เหตุผล เช่น
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- ผูอ้ านวยการการเรี ยนรู้ (Facilitator) ต้องเป็ นคนที่น่าไว้วางใจ เข้าใจผูอ้ ื่นและมี
ความเอื้ออาทรต่อผูอ้ ื่น มีความจริ งใจ และมีความน่าเชื่อถือ
เน้นการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนหรื อสมาชิกกลุ่มได้เปิ ดเผยตนเอง
- ในกระบวนการอภิ ปรายหรื อการทากิ จกรรมร่ วมกันนั้นต้องให้ความสาคัญต่อ
อารมณ์และความรู้สึกของผูเ้ รี ยน
- การให้ความสาคัญกับการแจ้งผลย้อนกลับ (Feedback) และการประเมินตนเอง
Taylor (1998) ยังได้กล่าวถึงลักษณะสาคัญของการเรี ยนรู้จากการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์วา่ มี
ลักษณะในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ดงั นี้ 1) เป็ นการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ ที่เป็ นการ
เรี ยนรู ้ของกลุ่ม (Group Setting) 2) เป็ นการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ 3) เป็ นกิจกรรมที่ตอ้ งใช้เวลา
มาก 4) เป็ นกระบวนการที่ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมมักมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอยูแ่ ล้ว 5) เป็ นการ
เรี ยนรู้ดา้ นทัศนคติหรื อด้านอารมณ์ ความรู้สึก 6) เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ที่ผเู้ รี ยนและผูอ้ านวยการ
การเรี ยนรู ้ เป็ นผูเ้ รี ยนรู ้จากการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ท้ งั สองฝ่ าย
Lee and Caffarella (1994) เสนอการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ในรู ปแบบ
ประสบการณ์ในชั้นเรี ยน (Designs of In-class Experiences) ว่าเป็ นกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่จดั
ขึ้นในสิ่ งแวดล้อมของห้องเรี ยน อาทิ ชั้นเรี ยน ที่ประชุ ม ที่ประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการ ทั้งนี้ ผเู ้ รี ยนจะเป็ น
ผูด้ าเนิ นกิ จกรรมการเรี ย นตามความต้องการและความคาดหวัง ของการเรี ย นรู ้ การเรี ย นรู ้ จาก
ประสบการณ์ รูป แบบนี้ จึงส่ ง เสริ ม ให้เกิ ดการสั งเคราะห์ ระหว่า งพื้ นความรู ้ เดิ ม กับ ความรู ้ ใ หม่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อผูเ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์ในระดับสู ง
ลักษณะกิจกรรมการเรี ยนรู ้รูปแบบประสบการณ์ในชั้นเรี ยน ประกอบด้วย
1) การอภิปรายกลุ่ม เป็ นการแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับประเด็นปั ญหา
ต่างๆ โดยผูส้ อนมีบทบาทในการสนับสนุ นให้ผเู ้ รี ยนเข้าร่ วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทาให้ผเู ้ รี ยน
สามารถ บูรณาการข้อมูลต่างๆเข้ากับประสบการณ์ของตนเอง
2) การตอบสนองเป็ นคณะ เป็ นกิจกรรมที่มีผเู ้ รี ยน 3-4 คน แสดงความคิดเห็นที่อาจมี
ความแตกต่างกัน ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง อันจะนาไปสู่ การแก้ปัญหาที่แตกต่างกันด้วย
3) การฟั ง เป็ นกลุ่ ม เป็ นกิ จ กรรมกลุ่ ม ที่ ฝึ กให้ผูเ้ รี ย นฟั ง และสั ง เกตส่ วนที่ ไ ด้รั บ
มอบหมาย ผูเ้ รี ยนจะได้รับความรู ้ จากการแบ่งกลุ่ มที่ สมาชิ กในกลุ่ มมี ความสามารถหลากหลาย
ผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถมากกว่าจะมีโอกาสอธิ บาย แบ่งปั นความรู ้ ทบทวนความรู ้ของตนเองให้แก่
ผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถน้อยกว่า
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4) การสาธิ ต โดยผูส้ อนจะเป็ นผูล้ งมือปฏิบตั ิงานเพื่อแสดงให้เห็นวิธีการปฏิบตั ิงาน
จากนั้นจึ งให้ผเู ้ รี ยนลงมื อปฏิ บตั ิตาม ทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าสู่ โลกแห่ งความเป็ นจริ ง ผูเ้ รี ยนจะมีโอกาส
เลือกกิจกรรมและวางแผนที่ตอ้ งการฝึ กปฏิบตั ิได้
5) กรณี ศึกษาในชั้นเรี ยน ผูเ้ รี ยนนาเสนอเหตุการณ์ให้แก่สมาชิ กในกลุ่มโดยการเขียน
หรื อการพูดเพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาร่ วมกันโดยใช้ประสบการณ์ของตนเอง
6) การเล่นเกมส์ เป็ นการเรี ยนรู ้ ที่ผูเ้ รี ยนแข่งขันหรื อร่ วมมื อกันทากิ จกรรม เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนมีโอกาสฝึ กทักษะและการลงมือปฏิบตั ิต่างๆเช่น การฝึ กการตัดสิ นใจ
7) การตัดสิ นใจจากสถานการณ์จริ ง ผูเ้ รี ยนจะได้รับรายละเอียดของสถานการณ์จาลอง
เกี่ ย วกับ งาน ซึ่ งการเรี ย นรู ้ ด้ว ยการน าตนเอง การสั ง เคราะห์ ค วามรู ้ แ ละความเป็ นไปได้ใ น
สถานการณ์จาลองจะเกิดขึ้นเมื่อผูเ้ รี ยนใช้ประสบการณ์ของตนเอง
8) การบันทึ กเหตุ การณ์ สาคัญ ผูเ้ รี ยนสามารถอธิ บายเหตุ การณ์ ที่เชื่ อมโยงกับการ
ดาเนิ นชี วิตของตนเอง โดยผูส้ อนสนับสนุ นให้ผูเ้ รี ยนนาเสนอการแก้ปัญหาใหม่ๆแม้จะสามารถ
แก้ปัญหาดังกล่าวได้แล้วก็ตาม
9) การโต้วาที เป็ นการนาเสนอหรื อชี้แจงประเด็นที่ขดั แย้งกันของผูเ้ รี ยน 2 กลุ่ม ผูเ้ รี ยน
จะได้รับความรู ้จากการค้นคว้าเนื้อหาและรับฟังแง่มุมต่างๆจากอีกฝ่ ายหนึ่ง
10) การนาเสนอโดยใช้โ ปสเตอร์ ผูเ้ รี ย นมี โอกาสในการนาเสนอหัว ข้อที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายในรู ปแบบของโปสเตอร์ รวมทั้งรับฟังการนาเสนอของผูเ้ รี ยนคนอื่น
11) การเล่ า เรื่ อง ผูเ้ รี ย นจะถู ก ตั้ง ค าถามเกี่ ย วกับ ความรู ้ สึ ก ที่ มี ต่อ เหตุ ก ารณ์ หรื อ
ประสบการณ์ ที่เกิ ดขึ้น ผูเ้ รี ยนจะสนับสนุ น ยอมรับ และปรบมื อให้กนั และกันเพื่อสนับสนุ นการ
สังเคราะห์ความรู้
12) การทาวารสาร ผูเ้ รี ยนจะเลื อกหัวข้อบันทึกประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับเนื้ อหา
โปรแกรมเพื่อทาวารสาร จากนั้นจึงขยายความและให้รายละเอียดหัวข้อดังกล่าวโดยมีพ้ืนฐานจาก
ประสบการณ์ ความต้องการในการเรี ยนรู้ และความสนใจของตนเอง
13) การสร้างรู ปแบบและทฤษฎี ผูเ้ รี ยนจะสร้างแผนภูมิที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่กาลัง
ฝึ กปฏิบตั ิ พร้อมทั้งอธิ บายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้อุปมาเปรี ยบเทียบปรากฏการณ์ดงั กล่าว
14) การวิจยั กรณี ศึกษา ผูเ้ รี ยนดาเนิ นการหรื อสังเกตการดาเนิ นการการปฏิ บตั ิใ น
สถานการณ์ที่ประยุก ต์ข้ ึ น เพื่อให้ผเู ้ รี ยนบันทึกและสังเคราะห์ผลโดยผูเ้ รี ยนจะแลกเปลี่ ยนความ
คิดเห็ นในชั้นเรี ยน หากผูเ้ รี ยนมีวิธีการที่ แตกต่างกันในการจัดการกับกรณี ศึกษายิ่งทาให้ผูเ้ รี ยน
ได้รับความรู ้เพิ่มมากขึ้น
15) บทบาทสมมติ เป็ นการนาผูเ้ รี ยนเข้าสู่ สถานการณ์ต่างๆหรื อค้นหาประสบการณ์ที่
ผูเ้ รี ยนอาจไม่มีโอกาสเข้าร่ วม อาทิ การเป็ นอาสาสมัครในเรื อนจา ทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจประสบการณ์
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ชีวติ ของผูอ้ ื่น รวมทั้งได้รับมุมมองใหม่ในประสบการณ์ของตัวเอง กิจกรรมนี้ อาจทาร่ วมกับการทา
วารสารที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
16) การทัศนศึกษา ผูเ้ รี ยนมีโอกาสเรี ยนรู้ด้วยการเข้าชมหรื อสังเกตด้วยตนเองจาก
สถานที่จริ ง และเพื่อให้การทัศนศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุ ดควรให้มีการอภิปรายเกี่ยวกับสิ่ งที่ได้
เรี ยนรู ้จากสถานที่ดงั กล่าว
จากการศึกษาแนวคิดกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อนามาใช้ในการศึกษาเรื่ องกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุ ณลักษณะของนักการเมืองบนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
โดยใช้องค์ประกอบและวิธีการที่ทาให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย การจัดวางเนื้ อหา การ
เรี ย นรู ้ ผ่า นประสบการณ์ ตรง การเรี ย นรู ้ ที่ ท าให้ เ กิ ด การใคร่ ค รวญ การเรี ย นรู ้ ที่ ท าให้ เกิ ด การ
แลกเปลี่ยนโดยการอภิปรายกลุ่ม การใช้กิจกรรมหรื อเกมส์ การทากิจกรรมบทบาทสมมติ การใช้
สุ นทรี ยสนทนา การใช้พลังคาถาม การจดบันทึกประสบการณ์ การสรุ ปบทเรี ยน และการสร้าง
บรรยากาศในการเรี ยนรู้ มาใช้เป็ นแนวทางในการพิจารณาการกระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะของนักการเมืองบนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู ้เพ่อการเปลี่ยนแปลง
7. ทฤษฎีทนี่ ามาใช้ ในการวิเคราะห์
ทฤษฎี ที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ก ระบวนการจัดการเรี ย นรู้ เพื่ อพัฒนาคุ ณลัก ษณะของ
นักการเมืองบนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในที่น้ ี ใช้ทฤษฎีทางการศึกษาของเปาโล
แฟร์ (Paolo Freire) เรื่ องการปลูกมโนธรรมสานึก มีรายละเอียด ดังนี้
7.1 หลักการสาคัญของแนวคิดของ Paolo Freire
Freire (อ้างถึงใน ชนิตา รักษ์พลเมือง, 2534; ทิศนา แขมมณี , 2545) ให้ความสาคัญกับ
การศึกษาในฐานะที่เป็ นเครื่ องมือในการปลดปล่อยประชาชนจากวงจรการกดขี่ โดยกล่าวว่าผูเ้ รี ยน
ต้องถูกปลดปล่อยจากการกดขี่ของครู ที่สอนแบบเก่า ผูเ้ รี ยนมีศกั ยภาพและมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ที่จะกระทาสิ่ งต่างๆด้วยตนเอง ระบบการจัดการศึกษาควรเป็ นระบบที่ให้อิสรภาพและเสรี ภาพใน
การเรี ยนรู ้แก่ผเู ้ รี ยน โดยเรี ยกร้องให้ผทู้ ี่เข้ารับการศึกษาในระบบโรงเรี ยนได้ตระหนักและรู ้เท่าทัน
ในเป้ าหมายของการศึกษาที่จะยัดเยียด “มโนสานึกลวง” (taise consciousness) ให้แก่มวลชน และ
เรี ยกร้ องให้ปลดปล่อยผูท้ ี่ดอ้ ยกว่าในสังคมให้หลุ ดพ้นจากมโนสานึ กลวงนั้นเสี ย รวมถึงลัทธิ เชื่ อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญก็เป็ นความงมงายอย่างหนึ่ง และเป็ นมูลเหตุให้ประชาชนถูกครอบงาโดยง่าย
ดัง นั้ น บุ ค คลจ าเป็ นต้อ งเรี ยนรู ้ ที่ จ ะแก้ ปั ญ หาของตนเองบนประสบการณ์ แ ละ
ความสามารถของตนเอง และเมื่อมนุษย์เป็ นอิสระต่อตนเองเท่านั้นจึงจะสามารถเรี ยนรู ้ในการสร้าง
พลังอานาจในตนเองได้ เขาได้อธิบายถึงการศึกษาไว้ 2 ลักษณะ คือ
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1) การศึกษาในรู ปแบบของธนาคาร (banking education)เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ที่
ครู ให้ความรู ้ แก่ ผูเ้ รี ยน การครอบงาและการกดขี่ จะเกิ ดขึ้ นจากครู ที่ ทาการตัดสิ น และเป็ นผูจ้ ดั
กระบวนการเรี ยนการสอน ผูเ้ รี ยนยอมรับบทบาทที่ถูกกระทา (passive role) โดยจะเรี ยนรู้ไปตาม
สภาพการณ์ มี การปรั บตัวตามสภาพแต่ ไ ม่มี การกระท า และเปลี่ ย นแปลงสภาพการณ์ น้ ัน เป็ น
กระบวนการให้เกิดการพึ่งพา ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมหรื อโครงการต่างๆในชุ มชน เป็ นโครงการที่
เจ้าหน้าที่หรื อนักการศึกษาเป็ นผูค้ ิดค้นและนาไปใช้ในชุ มชน ซึ่ งเปาโล แฟร์ เห็นว่าเป็ นการรุ กราน
ทางวัฒนธรรม และเป็ นวิธีการสอดแทรกสถานการณ์ เกี่ ยวกับวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ เข้าไป
ระบบนิ ย มของคนในชุ ม ชน การจะเปลี่ ย นแปลงการศึก ษาแบบธนาคารก็ ต้องเริ่ ม ตั้ง แต่ เปลี่ ย น
วัต ถุ ป ระสงค์ว่า การศึ ก ษาไม่ ไ ด้มุ่ ง หวัง ที่ จ ะให้นัก เรี ย นได้รั บ ขยะความรู ้ เ ท่ า นั้น แต่ ต้อ งเน้น
วัตถุประสงค์ที่มุ่งการแก้ปัญหาของมวลมนุษย์ นอกจากนั้นก็ยงั ต้องเปลี่ยนลักษณะการเรี ยนที่มุ่งจะ
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเข้าลึกซึ้ ง ไม่ใช่เป็ นตูเ้ ก็บเอกสาร ในการเรี ยนรู ้ท้ งั ครู และศิษย์จะเรี ยนไปด้วยกัน
จะไม่มีการปาฐกถาจากครู สู่ศิษย์ แต่จะเป็ นขบวนการเสวนาแทน
2) การศึกษาในรู ปแบบของกระบวนการเผชิญปั ญหา (problem posing education)
เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เกิดจากผูส้ อนและผูเ้ รี ยนร่ วมมือกัน โดยมีสถานภาพเท่าเทียม มีการเสวนา
(dialogue) สื่ อสารซึ่ งกันและกัน เป็ นกระบวนการที่นาผูเ้ รี ยนไปสู่ กระบวนการปฏิบตั ิและสะท้อน
กลับ กล่าวคือผูเ้ รี ยนจะเริ่ มมีการสะท้อนปั ญหา มีการเปลี่ยนแปลงความตระหนักรู้ของตนเอง เป็ น
นั ก วิ เ คราะห์ สามารถท าให้ เ กิ ด โอกาสในการแก้ ไ ขปั ญ หาแก่ ผู ้เ รี ยน ซึ่ งผู ้เ รี ยนจะเรี ยนรู ้
กระบวนการพัฒนาวิธีคิ ดอย่างคิ ดวิเคราะห์ โดยการสั ง เกตสภาพแวดล้อมในสั ง คมของผูเ้ รี ย น
บทบาทของครู จะเป็ นคิ ดประเด็นหลัก หลัก ๆ สัญลัก ษณ์ หรื อคาสัญญา คิ ดโครงการ ตลอดจน
อานวยความสะดวกในการอภิ ป รายกลุ่ ม ที่ จะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนค้นพบทักษะ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ประสบการณ์ที่สามารถพัฒนาคนไปสู่ การมีพลังอานาจในตัวเอง ปลดปล่อยคนจากภาวะพึ่งพิงสู่
เสรี ภาพ ซึ่ งจะนาไปสู่ การเปลี่ ยนแปลงตระหนักรู ้ ของผูเ้ รี ยน มุ่งเน้นให้ความสาคัญการศึกษาใน
ฐานะเป็ น โดยกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนได้ตระหนักและรู ้ เท่าทันในเป้ าหมายของการศีกษาที่ จะยัดเยียด
“มโนสานึ กลวง” (false consciousness) ให้แก่มวลชน และเรี ยกร้ องให้ปลดปล่อยผูท้ ี่ดอ้ ยกว่าใน
สังคมให้หลุดพ้นจากมโนสานึกลวง
7.2 ปรัชญาการศึกษาของ เปาโล แฟร์ (Paolo Freire)
ปรัชญาของการศึกษาของ เปาโล แฟร์ (Paolo Freire) เริ่ มต้นด้วยโลกทัศน์เกี่ ยวกับ
มนุ ษย์และสัตว์ ได้ต้ งั ข้อสังเกตถึงความแตกต่างของมนุ ษย์กบั สัตว์ (เปาโล แฟร์ , 2517 : 106-110)
คือ มนุ ษย์น้ นั เป็ นผูส้ ร้ างประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมตลอดมา ด้วยวิธีการใคร่ ครวญ (reflection)
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และการลงมือปฏิบตั ิมนุ ษย์เป็ นสัตว์ที่มีชีวิตจิตใจ ไม่ใช่เครื่ องจักรกล มนุ ษย์มีสติปัญญา ความนึ ก
คิดและมีจิตสานึก
ในทัศนะของ Freire สิ่ งที่ทาให้มนุ ษย์ไร้ศกั ดิ์ศรี คือ การกดขี่ (oppression) และสภาพ
ของมนุ ษย์ที่เกิ ดขึ้ นอันเป็ นผลจากการกดขี่ คื อ วัฒนธรรมเงี ยบ (culture of silence) (Paolo
Freire,1970:56) จากแนวความคิดเกี่ยวกับการสอนของ เปาโล แฟร์ (Paolo Freire) หัวใจสาคัญก็คือ
การให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาส มีการวิพากษ์ วิจารณ์ ปัญหา ซึ่ งถื อว่าเป็ นขั้นตอนสู งสุ ดของการสร้ างมโน
ธรรมสานึ กโดยจะต้องผ่านการเสวนา (dialogue) ซึ่ งถือว่าเป็ นวิธีการสอนที่สาคัญที่สุด การเสวนา
หรื อการวิพากษ์วิจารณ์ น้ นั จะทาให้ผเู ้ รี ยนเริ่ มตระหนักและเห็นปั ญหา ในสังคมที่เขาดารงชี วิตอยู่
ซึ่ งการวิพากษ์วจิ ารณ์น้ นั จะเป็ นการคิดที่มีลกั ษณะ การมองโลกที่วา่ ความเป็ นจริ งของโลก มีความ
เคลื่ อ นไหว และมี ก ารเปลี่ ย นแปลงได้ ข้อ เท็ จ จริ งที่ พ บแล้ ว ไม่ ใ ช่ ข ้อ เท็ จ จริ ง ที่ ต ายตัว หรื อ
เปลี่ยนแปลงได้ และเป็ นการคิดที่นาเอาไปปฏิบตั ิจริ งๆได้ ผูป้ ฏิบตั ิจะต้องมีความกล้าที่จะต้องเสี่ ยง
คิ ดเสี่ ยงทา และเป็ นการคิ ดที่ นาเอาไปปฏิ บ ตั ิ จริ งๆ กล้า เปลี่ ย นแปลงแม้แต่ ความคิ ดของตนเอง
(เปลี่ ยนเจตคติ ) เมื่อถึ งเวลาที่ เหมาะสม และการวิพ ากษ์วิจารณ์ น้ ี เป็ นขบวนการเกิ ดจิ ตสานึ กใน
ระดับที่ 4 ที่เรี ยกว่า จิตสานึกขั้นวิพากษ์วจิ ารณ์ (critical consciousness)
ดังนั้นจึงสรุ ปได้ว่าการวิพากษ์วิจารณ์ คือ พฤติ กรรมของการเสวนา (Dialogue) ซึ่ ง
หมายถึง พฤติกรรม การแสดงออกด้วยคาพูด กล้าแสดงความเห็ น มีความเชื่ อมัน่ ยอมรับฟั งความ
คิดเห็ นของผูอ้ ื่น ซึ่ งจะนาไปสู่ ขอ้ สรุ ปเพื่อการตัดสิ นใจ อยูใ่ นลักษณะแผ่กระจาย (divergent) ทุก
สารพิศด้วยภาษาง่ายๆของผูเ้ รี ยนเอง
เปาโล แฟร์ ได้แ สดงความเห็ น ความเข้า ใจตาม กระบวนการวิภาษวิธี (dialectical
understanding) ในการสร้ างพลังอานาจในระดับบุ คคลและชุ มชน โดยวิธีการเผชิ ญกับปั ญหา
(problem posing methods) ด้วยการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยนและต้องตัดสิ นใจในการกระทาต่างๆด้วย
ตนเอง กระบวนการดังกล่าวจะทาให้สามารถเข้าสู่ กระบวนการเปลี่ยนแปลงสังคมได้ และเนื่ องจาก
มีระดับของจิตสานึ ก มี วฒั นธรรมและการให้ความหมายของสังคมต่างๆ ดังนั้น การใช้วิธีการฟั ง
และการสัมมนารวมถึงการร่ วมกันอภิปรายในประเด็นปั ญหาที่เขาเหล่านั้นประสบหรื อสนใจ ซึ่ งก็
จะเป็ นเรื่ องที่ใกล้ตวั และส่ งผลต่อชี วิตของตนเอง วิธีการนี้ นอกจากจะทาให้บุคคลได้เรี ยนรู ้วิธีการ
พูด การอ่าน และการเขียนแล้วยังช่วยให้เข้าใจปั ญหา และรู ้ถึงความสามารถของตนซึ่ งจะนาไปสู่
การแก้ไขปั ญหานั้นด้วยตัวเอง อันเป็ นพื้นฐานที่สาคัญในกระบวนการสร้างพลังในตนเอง
นอกจากนี้ การจัดการศึกษาโดยเน้นจากประสบการณ์ ของบุคคลนั้น ทาให้คนค้นพบ
และตระหนัก ว่ า ตนมี ค วามรู ้ ค วามสามารถที่ จ ะต่ อ ต้า นอิ ท ธิ พ ลต่ า งๆ และสามารถดึ ง ความรู ้
ความสามารถซึ่ งเป็ นพลังที่มีอยูน่ ้ นั ออกมาใช้แก้ปัญหาที่เผชิญอยูไ่ ด้อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีส่วน
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ร่ วมอย่างจริ งจังในการเปลี่ยนแปลงตนเองในระดับของจิตสานึ กไปสู่ ระดับของการตระหนักรู ้อย่าง
คิดวิเคราะห์และนาไปสู่ การปฏิบตั ิให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจริ ง การจัดการศึกษาและเครื่ องมือ
หรื อสั ญ ลัก ษณ์ ข องประสบการณ์ เช่ น การใช้ รู ป ภาพของที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ
ประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนเพื่อให้เกิดการอภิปราย เป็ นการช่วยให้ผเู ้ รี ยนค้นพบตนเองในฐานะผูส้ ร้าง
วัฒนธรรมและก่อให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงที่เรี ยกว่า มโนสานึ ก Conscientizacao ซึ่ งแฟร์ ได้อธิ บาย
ไว้วา่ หมายถึง “การพัฒนาความความคิดและการกระทาของมนุ ษย์ โดยผ่านการเสวนา เพื่อให้มีการ
รั บ รู ้ แ ละเข้า ใจโลก รวมทั้ง ล าดับ การเปลี่ ย นแปลงของชี วิต ได้อย่า งถู ก ต้อง โดยปราศจากการ
บิดเบื อน และจะนาไปสู่ ความเชื่ อมัน่ ในพลังของมนุ ษย์ เพื่อที่ จะมีส่วนร่ วมในการเปลี่ ยนแปลง
แก้ไขโลก หรื อสังคมมนุ ษย์ให้ดาเนิ นไปในทิศทางที่ กา้ วหน้า และเพื่อการมีชีวิตที่ ดีกว่าเดิ มของ
มนุษยชาติ”
7.3 วิธีการสอนแบบมโนธรรมสานึกตามแนวคิดของ Paolo Freire
สาหรับวิธีการสอนแบบมโนธรรมสานึกตามแนวคิดของ เปาโล แฟร์ (Paolo Freire) นี้
การทาความเข้าใจถึงแนวความคิดเกี่ยวกับจิตสานึก ในปรัชญาการศึกษาของเขา ระดับของจิตสานึ ก
เป็ นสิ่ งที่สาคัญมาก เพราะจะเป็ นพื้นฐาน และเป็ นส่ วนประกอบทางความคิดที่สาคัญในการจะนา
วิธีการสอนแบบมโนธรรมสานึกมาใช้
ในการให้ความรู้ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ย่อมมี กระบวนการเทคนิ คและวิธีการ
มากมาย ซึ่ งแต่ละอย่างนั้นมีความเหมาะสมตามสถานการณ์ และเนื้ อหาวิชาที่แตกต่างกันออกไป
Benjamiin S Bloom ได้จาแนกพฤติกรรมการเรี ยนรู้ออกเป็ น 3 ด้าน คือ (อ้างอิงใน เธี ยรศรี วิวชั สิ ริ,
2527)
1) ด้านสติปัญญา (cognitive domain) เป็ นความสามารถทางด้านสมอง ความจา
หรื อการคิดคานวณต่างๆ
2) ด้านจิตใจหรื อความรู้สึก (affective domain) เป็ นความสามารถในการรู้สึกถึง
สิ่ งต่างๆ รวมถึงทัศนคติความเชื่อ ค่านิยม
3) ด้านทักษะหรื อปฏิ บตั ิ (psychomotor domain) เป็ นความสามารถด้านการ
ปฏิบตั ิการหรื อการเคลื่อนไหวทางร่ างกาย เช่น การตัดเย็บเสื้ อผ้า การประดิษฐ์ดอกไม้ เป็ นต้น
จากการจาแนกพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ท้ งั 3 ด้านนี้ พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นที่ยากที่สุด
คือ ด้านจิตใจหรื อความรู ้สึก ซึ่ งต้องใช้เทคนิ ค และวิธีการบางรู ปที่จะสามารถทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู้ดา้ นจิตใจ ทัศนคติ และค่านิยมได้
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Freire ได้มีวิธีการสอน หรื อการให้ความรู ้ ซ่ ึ งสามารถทาให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ดา้ น
จิตใจ และทัศนคติได้ โดยผ่านวิธีที่เรี ยกว่า “การเสวนา” (dialogue) ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยนซึ่ งไม่
มีการชี้ นา วิธีการสอนนี้ จะเป็ นที่ ต้ งั ปั ญหา และการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ เป็ นสาคัญ เรี ยก
วิธีการนี้ ว่า วิธีการสอนแบบมโนธรรมสานึ กประกอบด้วยบทเรี ยนแบบมโนธรรมสานึ ก ที่มีการ
เสนอสถานการณ์ หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า “การเข้ารหัส” (codification) โดยใช้รูปภาพหรื อภาพ
ฉายให้เห็นสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหามีการวิเคราะห์ (เสวนา) อิสระ ซึ่ งผูส้ อนจะไม่มีการดึงประเด็น
คาถามหรื อชักโยงเรื่ องไปในทางชี้ นา ระหว่างผูส้ อนหรื อผูเ้ รี ยน เพื่อให้เรี ยนเห็นมูลเหตุของปั ญหา
อย่างแท้จริ ง นัน่ คือ ผูเ้ รี ยนจะเกิ ดการเรี ยนรู ้ รู ้จกั การวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่ งจะนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลง
เจตคติ ตลอดจนกระทัง่ ผูเ้ รี ย นสามารถมองเห็ นเหตุ และผลของพฤติ ก รรมได้อย่า งชัดเจนและ
ถูกต้องมากขึ้น (สุ นทร สุ นนั ทชัย, 2530)
เปาโล แฟร์ (อ้างถึงในประภาภรณ์ ฐิติมาพงศ์, 2532) ให้ความหมายคาว่า “จิตสานึก”
คือความรู ้สึกในสิ่ งที่เป็ นสัจจการ สิ่ งที่เป็ นภาระที่แท้จริ งของมนุ ษย์และสิ่ งที่เป็ นโลกของมนุษย์ซ่ ึ ง
เป็ นวิธีการที่เราจะต้องหลุ ดออกจากตัวของเราเองออกสู่ ภายนอกและสู่ สภาพแวดล้อม โดยการ
คิดถึ งสิ่ งนั้นซึ่ งเป็ นสถานการณ์ หรื อปั ญหาที่มนุ ษย์พบอยู่ ดังนั้นความสาคัญจึ งเป็ นกระบวนการ
ของการสร้างมโนธรรมสานึก(conscientization) ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงการมีชีวติ อยูใ่ นโลกนี้ อย่างมี
ความหมายและผลจาการการมีสานึกจะทาให้เราแสดงออกมาในรู ปแบบของการกระทา และยังเป็ น
ผลให้เกิดความตั้งใจที่มนั่ คงที่จะกระทาการนั้นๆด้วย
เปาโล แฟร์ ได้แบ่งจิตสานึกของมนุ ษย์ออกเป็ น 4 ระดับคือ (ประเสริ ฐ กิติรัตน์ตระการ,
2532)
1) จิ ตสานึ กที่ยงั ไม่เปลี่ยนแปลง (intransitive consciousness) หมายถึ ง การที่
ประชาชนมีความเชื่อในเรื่ อง โชคลาง สิ่ งศักดิ์สิทธ์ และโชคชะตา ทาให้วา่ นอนสอนง่าย
2) จิตสานึ กกึ่ งเปลี่ ยนแปลง (semi-intransitive consciousness) หมายถึง การที่
ประชาชนยอมลดค่าตนเอง มีความคิดที่เชื่อมัน่ ตนเอง รับค่านิ ยมที่มีการถ่ายทอดมาอย่างเต็มที่ จะมี
การใช้ความรุ นแรง และอารมณ์ในการตัดสิ นปัญหามาก
3) จิตสานึกเปลี่ยนแปลงที่ไร้เดียงสา (naïve -intransitive consciousness) หมายถึง
การที่ ประชาชนเริ่ มมี การเปลี่ ยนแปลง เริ่ มตระหนักเห็ นปั ญหาสังคมของตน เริ่ มมี การประท้วง
วิ พ ากษ์วิ จ ารณ์ แต่ ม ัก จะถู ก ระดมให้ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ของกลุ่ ม ผลประโยชน์ ที่ เ ป็ นเช่ น นี้ เพราะ
ประชาชนยังไม่เข้าใจในปรากฏการณ์ ต่างๆ ของสังคมละยังไม่ชดั เจนในการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ปรากฏการณ์น้ นั
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4) จิตสานึ กขั้นวิพากษ์วิจารณ์ (critical consciousness) หมายถึงการที่ประชาชนมี
การคิดใคร่ ครวญ วิพากษ์วิจารณ์ปัญหาต่างๆ ในสังคมอย่างลึกซึ้ ง มีความมัน่ ใจในตนเอง ยอมรับ
ฟังผูอ้ ื่นและไม่หลีกเลี่ยงภาวะหน้าที่ของตนเอง
วิธีการให้การศึกษาแบบปลุกสร้างจิตสานึ กของเปาโล แฟร์ นี้ เองที่มีอิทธิ พลอย่างมาก
ต่อวงการการศึกษาและการพัฒนาในหลายประเทศ
7.4 ขั้นตอนการสอนแบบมโนธรรมสานึกของ เปาโล แฟร์ (Paolo Freire)
สาหรับขั้นตอนการสอนแบบมโนธรรมสานึกของ เปาโล แฟร์ (Paolo Freire) เพื่อปลุก
สร้างจิตสานึกนั้นมีท้ งั หมด 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 เรี ยกว่า codification หรื อการเข้ารหัส เป็ นขั้นตอนที่ผสู ้ อนเสนอ
สถานการณ์ ที่เป็ นจริ งแก่ ผเู ้ รี ยน และจะต้องเป็ นสถานการณ์ ที่เป็ นลักษณะขัดแย้ง (contradiction)
โดยใช้วิธีเสนอสถานการณ์ ด้วยวาจา รู ปสเกตซ์ รู ป ถ่ า ย สไลด์ป ระกอบเสี ยง วัส ดุ สาหรั บ อ่ า น
คาหลักและอื่นๆ
ขั้นตอนที่ 2 เรี ยกว่า decoder หรื อการถอดรหัส ได้แก่ การถอดความหมายจาก
สถานการณ์ที่เสนอในขั้นตอนแรกออกมาด้วยการสนทนาระหว่างครู กบั ผูเ้ รี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยน
ด้วยกัน โดยมีวตั ถุประสงค์ให้เห็นความหมายในแง่ต่างๆ
ขั้นตอนที่ 3 เป็ นการวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่ งเป็ นขั้นตอนที่ต่อจากขั้นตอนที่ 2 อีกที
หนึ่ ง ขั้น นี้ ผูเ้ รี ย นจะต้องมี ก ารคิ ด วิพ ากษ์ วิ จารณ์ เป็ นการสนทนาที่ อยู่ใ นลัก ษณะแผ่ก ระจาย
(Divergent) ไปได้ทุกทิศด้วยภาษาง่ายๆของผูเ้ รี ยนเอง (สุ นทร สุ นนั ท์ชยั , 2523) ผูเ้ รี ยนซึ่ งเคยเป็ น
แต่ผฟู ้ ังก็เริ่ มตระหนักและมองเห็นปั ญหาในสังคมที่เขาดารงอยู่ และจากขั้นตอนนี้ เอง ผูเ้ รี ยนก็จะมี
การคิดต่ออย่างใคร่ ครวญ วิพากษ์วิจารณ์ ปัญหาต่างๆ ในสังคมอย่างลึ กซึ้ ง ซึ่ งถื อว่าเป็ นการสร้ าง
จิตสานึ กในระดับที่สี่หรื อที่เรี ยกว่า “จิตสานึ กขั้นวิพากษ์วิจารณ์” (critical consciousness) หรื อถือ
ได้วา่ เป็ นการปฏิวตั ิวฒั นธรรมเงียบ (culture of silence) ของวงการศึกษานัน่ เอง
Freire ได้ให้ความสาคัญของ การเสวนา (dialogue) มาก เขาได้เน้นถึงพื้นฐานของการ
เสวนา คือ ผูเ้ ข้าร่ วมการเสวนาต้องมี ความรัก ความถ่ อมตัวถ่อมใจ ความเชื่ อมัน่ ในเพื่อนมนุ ษย์
ความไว้ใจซึ่ งกันและกัน และต้องมีความหวัง อีกทั้งเขายังกล่าวว่า การเสวนา คือ การเผชิ ญหน้ากัน
ทางความคิดระหว่างคน 2 ฝ่ ายที่จะแสดงความเห็นต่อโลกที่มีอยู่ ดังนั้นการเสวนา ควรมี 4 ลักษณะ
ดังนี้ คือ
1) การร่ วมมือกัน (cooperation) และทุกคนต้องเปลี่ ยนแปลงด้วยตนเอง ไม่ใช่
เปลี่ยนเพื่อผูอ้ ื่น ต้องเชื่อในศักยภาพของประชาชน
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2) การรวมตัวกัน (unity) เพื่อปลดปล่อย
3) การรวมตัวกันเพื่อสร้ า งองค์ก รประชาชน (organization) ที่ แท้จริ ง (เป็ น
เครื่ องมือที่จะต้านการกดขี่)
4) การสังเคราะห์วฒั นธรรม (cultural Synthesis) คือ การพิจารณาวัฒนธรรมว่าอัน
ใดควรรักษาไว้ อันใดควนปรับเปลี่ยน รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมใหม่ ร่ วมกัน
จากการที่ได้ศึกษาแนวความคิด และวิธีการสอนแบบมโนธรรมสานึ ก ของ Freire
ผูว้ ิจยั สรุ ป วิธีการสอนแบบมโนธรรมสานึก เป็ นการให้ความรู้ หรื อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่
ได้ผลและมีประสิ ทธิ ภาพมาก ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลง เพราะผูเ้ รี ยน
ต้องสามารถแสดงความคิดเห็ นอย่างมีเสรี ภาพในการใช้วิภาษวิธี สร้ างความเท่าเทียมกันในการ
วิพากษ์วิจารณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อน ในสิ่ งที่เป็ นปั ญหาหรื อในสิ่ งที่
ใกล้ตวั โดยการเรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์จริ งและเชื่อมโยงเข้ากับวิถีชีวิต โดยใช้วิธีการเรี ยนการสอน
แบบใหม่ในการลงมือปฏิบตั ิ เช่น การใช้สื่อ การสร้างสถานการณ์จาลอง และอื่นๆ เพื่อกระตุน้ ให้
เกิดการคิดวิพากษ์อนั นาไปสู่ การขยายมุมมองความคิดและข้อสรุ ปใหม่ได้ ซึ่ งจะนาแนวทางในการ
จัดกระบวนการเรี ยนรู้ตามแบบเปาโล แฟร์ มาใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการจัดการเรี ยนรู้บนฐาน
ทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ ยนแปลงว่าจะสามารถนามาเสริ มพลังของการเรี ยนรู ้เพื่อให้บรรลุ ถึง
เป้ าหมายของการเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการและรู ปแบบใดต่อไป
8. เทคนิคการวิจัยและการพัฒนา Research and Development
การวิจยั เรื่ อง กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาคุ ณลักษณะของนักการเมืองบนฐาน
ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ เพื่ อการเปลี่ ย นแปลง โดยใช้เทคนิ คในการวิจยั และพัฒนาส าหรั บ การพัฒนา
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมือง
8.1 ความหมายของการวิจัยและพัฒนา
คาว่า “การวิจยั ” หมายถึ ง การวิจยั พื้นฐานหรื อการวิจยั ประยุกต์ซ่ ึ งเป็ นวิธีการที่ทาให้
ความรู้ ที่จะนาไปใช้แก้ปัญหา คาว่า “การพัฒนา” หมายถึง การประยุกต์หรื อดัดแปลงความรู้จาก
การวิจยั ให้เป็ นนโยบาย ผลิตภัณฑ์ หรื อวิธีปฏิบตั ิใหม่ๆ ในการดาเนิ นการวิจยั และพัฒนาแต่ละครั้ง
อาจประกอบไปด้วยภารกิ จต่างๆมากมายที่ ผูว้ ิจยั และพัฒนาต้องปฏิ บตั ิ เช่ น การระบุ สมมติ ฐาน
การศึกษาค้นคว้า การทดลอง การสังเคราะห์ความรู ้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการแปลข้อมูล การ
สร้ างสรรค์วิธีป ฏิ บตั ิ หรื อแนวทางใหม่ๆ การเผยแพร่ ข ้อมูลสารสนเทศ การฝึ กอบรมผูช้ ่ วยวิจยั
ทางด้านเทคนิค และการประเมินผล
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Gall, Borg, and Gall. (1996) ให้ความหมายของการวิจยั และพัฒนาทางการศึกษาว่า
เป็ นรู ป แบบการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม โดยที่ผลจากการวิจยั ถูกนาไปใช้ใ นการออกแบบ
ผลิ ตภัณฑ์และกระบวนการใหม่ๆ ที่ ไ ด้รับ การทดสอบภาคสนามอย่า งเป็ นระบบและได้รับการ
ปรับปรุ งแก้ไขจนกว่าจะมีประสิ ทธิ ผลคุณภาพ หรื อมาตรฐานที่ใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้
วสันต์ ทองไทย (2543) การวิจยั หมายถึง การแสวงหาความรู้หรื อความจริ งโดยอาศัย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ หรื อสังคมศาสตร์ ที่ทาการศึกษาอย่างมีระบบ ดังนั้นการวิจยั เป็ นเครื่ องมือ
อย่างหนึ่ งในการแสวงหาคาตอบหรื ออธิ บายปรากฎการณ์ ต่างๆที่สนใจ การพัฒนา หมายถึงการ
ปรับปรุ งสภาพที่เป็ นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น การพัฒนาไม่ได้หมายถึ งการพัฒนาทางด้านกายภาพหรื อทาง
เศรษฐกิ จเท่านั้น หากรวมไปถึ งการพัฒนาสังคมซึ่ งหมายถึ งการทาให้การอยู่รวมกันของคนใน
สังคมเกิดประโยชน์ส่วนบุคคลและส่ วนร่ วมอย่างเสมอภาคและยุติธรรม
วิชิ ต สุ รัตน์เรื องชัย (2550) ให้ความหมายของการวิจยั และพัฒนาทางการศึ ก ษา
หมายถึ ง กระบวนการเพื่ อการค้นพบ พัฒนา และยืนยันข้อค้นพบรวมทั้งวิธี ป ฏิ บ ตั ิ ใหม่ ๆ ที่ จะ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุ งการเรี ยนการสอนได้ กระบวนการวิจยั และพัฒนาทาง
การศึกษาอาจเริ่ มต้นจากความต้องการของผูป้ ฏิ บตั ิการสอน เช่ น ต้องการปรับปรุ งการเรี ยนของ
นักเรี ยน เป็ นต้น
รุ จโรจน์ แก้วอุไร (2549) กระบวนการวิจยั และพัฒนาเป็ นการวิจยั ที่ตอ้ งการค้นคว้า
และพัฒนา ทาการทดสอบในสภาพจริ ง ทาการประเมิน และดาเนินการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์หลาย
รอบจนได้ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
กฤษิ ย ากร เตชะปิ ยะพร (2552) กล่ า วไว้ว่ า การวิ จ ัย และพัฒ นาเป็ นการวิ จ ัย ที่ มี
ประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนางาน พัฒนาวิชาชี พ หรื อการพัฒนาวิถีชีวิตมนุ ษย์ ซึ่ งในปั จจุบนั
องค์กรจานวนมากได้พยายามส่ งเสริ มให้บุคลากรในสังกัดมีความรู ้ความสามารถด้านการวิจยั และ
พัฒ นาโดยเชื่ อ ว่า การวิ จ ัย และพัฒ นาจะช่ ว ยให้ ไ ด้ท างเลื อ กหรื อ วิ ธี ก ารใหม่ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ก าร
ปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
การวิจยั และพัฒนาเป็ นลักษณะหนึ่งของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ (Action Research) ที่ใช้
กระบวนการศึ ก ษาค้นคว้า อย่า งเป็ นระบบ มุ่ ง พัฒ นาทางเลื อกหรื อวิธี ก ารใหม่ ๆ เพื่ อ ใช้ใ นการ
ยกระดับคุณภาพงานหรื อคุณภาพชีวติ (กฤษิยากร เตชะปิ ยะพร: 2552)
การวิจยั และพัฒนาเป็ นการวิจยั เชิงทดลองโดยมีการพัฒนาต้นแบบ และมีการทดลอง
ใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพในเชิ งประจักษ์ ทั้งนี้ นวัตกรรมที่นามาทดลอง คือปฏิบตั ิการ (Treatment)
หรื อตัวแปรต้น โดยมี “ดัชนีช้ ีคุณภาพ”ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเป็ นตัวแปรตาม
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ดังนั้นการวิจยั และพัฒนา จึ งหมายถึ งการใช้กระบวนการวิจยั เพื่อค้นหาความรู ้ หรื อ
ความจริ ง ต่ า งๆที่ จ ะน าความเจริ ญก้า วหน้ า ของบุ ค คลและสั ง คม ซึ่ งในการท างานหรื อการ
บริ หารงานใดๆที่มุ่งแก้ปัญหาหรื อพัฒนาให้เกิ ดคุ ณภาพนั้น เมื่อผูบ้ ริ หารหรื อผูป้ ฏิ บตั ิ งานค้นพบ
ปั ญหาก็จะต้องคิ ดค้นวิธีการ หรื อรู ปแบบการพัฒนาที่ เรี ยกว่า นวัตกรรม เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
หรื อพัฒนาการปฏิ บตั ิงานดังกล่าว โดยการพัฒนาที่คิดขึ้นต้องมีหลักการหรื อทฤษฎี รองรั บ ทั้งนี้
อาจใช้วิธีการปรับปรุ งในสิ่ งที่เคยมีผศู ้ ึกษาไว้หรื อเคยใช้ได้ผลมาแล้วในลักษณะหรื อสถานการณ์
แบบเดี ย วกันมาก่ อน หรื ออาจคิ ดวิธี ก ารใหม่ ข้ ึ นซึ่ ง ผลที่ เกิ ดจากการวิจยั และพัฒนานั้นนับ ว่า มี
ประโยชน์อย่างมากที่ จะช่ วยสร้ างสรรค์นวัตกรรมทั้งรู ปแบบการทางานหรื อสิ่ งที่ คิดค้นใหม่ให้
เจริ ญก้าวหน้ายิง่ ขึ้น
8.2 กระบวนการวิจัยและพัฒนา
กระบวนการวิจยั และพัฒนาอาจเริ่ มด้วยระบบของการวิเคราะห์สภาพปั ญหาให้ชดั เจน
แล้วเข้า สู่ ระยะของการพัฒนาทางเลื อกหรื อวิธี การใหม่ ๆ ซึ่ งระยะของการพัฒนาทางเลื อกจะมี
ขั้นตอนคล้ายคลึงกับการวิจยั โดยทัว่ ไป แต่เป็ นการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมให้ได้มาตรฐานก่อนที่
จะทาการทดลองใช้ในสภาพจริ งเพื่อตรวจสอบคุ ณภาพของนวัตกรรม (กฤษิยากร เตชะปิ ยะพร,
2552 )
โดยทัว่ ไปการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมจะมีข้ นั ตอนที่สาคัญดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 พัฒนาต้นแบบ (อาจเป็ นการพัฒนาสื่ อ อุ ปกรณ์ หรื อรู ปแบบการ
บริ หารจัดการ)
ขั้นตอนที่2 ทดลองใช้นวัตกรรม
ขั้นตอนที่3 สรุ ปผลการทดลอง / เขียนรายงาน
ในการสร้ า งต้น แบบนวัตกรรม นัก วิจยั และพัฒนาจะต้องตรวจสอบและปรั บปรุ ง
ต้นแบบนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในลักษณะของ R&D ดังนี้
1) ต้องศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม (Review literature)
2) สร้างต้นฉบับนวัตกรรม (D1 = Development ครั้งที่1)
3) ตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก (R1 = Research ครั้งที่1)
4) ปรับปรุ งต้นแบบ (D2)
5) ทดลองใช้ในกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ข้ ึน (R2)
6) ดาเนินการจนได้ตน้ แบบนวัตกรรมที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
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ในการออกแบบงานวิจยั จะต้องกาหนดวัตถุ ประสงค์เฉพาะของการวิจยั อย่างชัดเจน
กาหนดตัวบ่งชี้ หรื อประเด็นที่มุ่งศึกษา กาหนดแหล่งข้อมูล หรื อผูใ้ ช้ขอ้ มูลในการวิจยั หรื อทดลอง
นวัตกรรม กาหนดแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล และเครื่ องมื อที่ ใ ช้ และกาหนดแนวทางการ
วิเคราะห์หรื อตัดสิ นคุณภาพนวัตกรรม ซึ่ งทุกรายการดังกล่าวนี้ ควรถูกกาหนดไว้ล่วงหน้าและเป็ น
ที่รับทราบตรงกันระหว่างกลุ่มผูเ้ กี่ยวข้องต่างๆ รายละเอียดเป็ นดังนี้
1) การออกแบบในเรื่ องของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ ิจยั จะต้องกาหนดเป้ าหมายประชากรหรื อกลุ่ มเป้ าหมายในการใช้นวัตกรรม
อย่างชัดเจน
2) การออกแบบในเรื่ องการวัดตัวแปรหรื อเก็บรวบรวมข้อมูล
นักวิจยั จะต้องกาหนดประเด็น ตัวบ่งชี้ที่ตอ้ งการวัด พร้อมทั้งกาหนดแหล่งข้อมูล หรื อ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักอย่างครบถ้วน กาหนดประเภทเครื่ องมือหรื อวิธีการวัด ช่วงเวลาในการวัด(เช่นวัด
ก่อนและเมื่อเสร็ จสิ้ นการทดลอง)พร้ อมกาหนดแนวปฏิ บตั ิในการพัฒนาเครื่ องมือและตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่ องมือวัดแต่ละรายการ กล่าวโดยสรุ ปจะต้องสรุ ปว่าตัวบ่งชี้ หรื อประเด็นในการวัด
ในครั้งนั้นๆประกอบด้วยอะไรบ้าง แต่ละตัวบ่งชี้ หรื อแต่ละประเด็น จะใช้เครื่ องมือหรื อวิธีการใด
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จะพัฒนาเครื่ องมือแต่ละชนิดอย่างไร จะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อใดบ้าง
ในการเลื อกใช้เครื่ องมือวัด ซึ่ งมี หลายชนิ ด อาทิ แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบประเมินคุณลักษณะต่างๆเป็ นต้น การตัดสิ นใจว่าจะเลือกใช้เครื่ องมือวัด
ชนิ ดใดจะต้องคานึ งถึงธรรมชาติ หรื อลักษณะของตัวบ่งชี้ ที่ตอ้ งการวัดและข้อจากัดต่างๆ อาทิ ถ้า
เป็ นตัวบ่งชี้ ประเภทความรู ้ก็ใช้แบบทดสอบ ถ้าเป็ นพฤติกรรมก็ใช้แบบประเมินพฤติกรรม ถ้าเป็ น
เจตคติ ก็ ใ ช้แบบวัดเจตคติ เป็ นต้น หรื อในบางครั้ งนัก ประเมิ นได้เ ลื อกใช้เป็ นแบบสอบถามที่
ประกอบด้วยสาระหลายตอน แต่ละตอนมุ่งวัดตัวบ่งชี้ที่แตกต่างกัน
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม นักวิจยั จะต้องระลึกเสมอ
ว่าจะต้องเน้นในเรื่ องความรวดเร็ ว คล่ องตัวและมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ วทันกับช่ วงเวลาต่างๆในขณะดาเนิ นการทดลองนวัตกรรม และกระบวนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจะต้องไม่เกิดผลกระทบเชิงลบต่อกระบวนการพัฒนา
การออกแบบในเรื่ องสถิติ แนวทางการวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติที่ใช้ในการวิจยั และพัฒนา
สามารถเลื อกใช้สถิ ติในลักษณะเดี ยวกับงานวิจยั ทัว่ ไป ซึ่ งจะมี ท้ งั สถิ ติเชิ งบรรยาย (Descriptive
Statistics) และสถิติอา้ งอิง (Inferential Statistics) ซึ่ งการเลือกใช้วิธีการทางสถิติที่เหมาะสมจะเพิ่ม
ความน่าเชื่ อถือของผลงานวิจยั ได้ รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทางสถิติเหล่านี้ สามารถศึกษาได้จาก
เอกสารหรื อตาราทัว่ ไป โดยผลลัพธ์ ที่ได้จากการวางแผนและออกแบบวิจยั และพัฒนาคือ กรอบ
แนวทางการวิจยั หรื อโครงการวิจยั ที่มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์
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ในการวิจ ัย และพัฒ นาทางการศึ ก ษา ตัว แปรต้น (Independent Variable) คื อ ตัว
นวัตกรรมหรื อปฏิบตั ิการ (Treatment) ที่นกั วิจยั ให้กบั กลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งอาจหมายถึง สื่ อ/ชุดสื่ อ หรื อ
วิ ธี ก ารใหม่ ๆ ในการจัด การศึ ก ษา ส่ ว นตัว แปรตามคื อ ตัว แปรที่ เ ป็ นผลลัพ ธ์ ที่ เ กิ ด จากการใส่
ปฏิบตั ิการ เช่น ความรู ้ ความพอใจ เจตคติ ทักษะ หรื อสภาพการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็ นต้น
8.3 เครื่องมือวิจัยในงานวิจัยและพัฒนา
เครื่ องมือวิจยั ในงานวิจยั และพัฒนาทางการศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่ วนที่สาคัญคือ
1) เครื่ องมือทดลองหรื อชุดนวัตกรรมหรื อชุดปฏิบตั ิการ
การวิจยั และพัฒนาจะมีคุณค่ามากน้อยเพียงใดขึ้นอยูก่ บั ความสามารถของนักวิจยั
ในการแสวงหานวัตกรรมที่สร้ างสรรค์ ทันสมัยและมีประสิ ทธิ ภาพซึ่ งการแสวงหานวัตกรรมที่
สร้ างสรรค์ นักวิจยั จะต้องทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หรื อกรณี ตวั อย่างนวัตกรรมที่หลากหลาย
ก่ อนที่ จะสัง เคราะห์ เป็ นนวัตกรรมที่ จะนามาทดลอง ทั้งนี้ นัก วิจยั ควรจะสามารถบ่ง ชี้ หรื อระบุ
ลักษณะที่เห็ นว่าเป็ นจุดเด่น ความสร้างสรรค์หรื อความเหมาะสมของนวัตกรรมได้อย่างชัดเจนอีก
ทั้งจะต้องเป็ นนวัตกรรมที่มีความถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชา
2) เครื่ องมือเก็บรวบรวมข้อมูลหรื อเครื่ องมือวัดตัวแปร
ในการออกแบบด้า นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ผู ้วิ จ ัย จะต้อ งวิ เ คราะห์ ท บทวน
วัตถุประสงค์ของการวิจยั กาหนดหรื อระบุตวั แปรหรื อประเด็นที่มุ่งศึกษา กาหนดแหล่งข้อมูลหรื อ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่จะทาให้ขอ้ มูลที่มีความตรงหรื อถูกต้อง กาหนดวิธีการหรื อเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และกาหนด แนวทางการพัฒนาเครื่ องมือเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างชัดเจน
8.4 การวิเคราะห์ ข้อมูลในงานวิจัยและพัฒนา
การเลื อกใช้วิธีการทางสถิ ติเพื่อการวิเคราะห์ ขอ้ มูลในงานวิจยั และพัฒนาขึ้ นอยู่กบั
ชนิดของตัวแปรหรื อตัวชี้วดั ที่ทาการศึกษา ซึ่ งโดยทัว่ ไปมักจะมีวธิ ี การทางสถิติดงั ต่อไปนี้
1) วิเคราะห์ความถี่ ร้อยละ สาหรับตัวแปรตัดตอนที่วดั โดยเครื่ องมือประเภทแบบ
ตรวจสอบรายการ
2) วิเคราะห์ ค่าเฉลี่ ยเลขคณิ ต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและคะแนนทดสอบความรู ้
หรื อคะแนนจากมาตรประมาณค่า และใช้สถิติอา้ งอิง
3) ใช้วิธี การวิเคราะห์ เนื้ อหา (Content Analysis) ส าหรับข้อคาถามประเภท
ปลายเปิ ดหรื อ ใช้เ ขี ย นแสดงความคิ ด เห็ น หรื อ บรรยายสภาพความเปลี่ ย นแปลงหลัง การใช้
นวัตกรรม
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8.5 การวิจัยทางการศึกษาในงานวิจัยและพัฒนา
การวิจยั และพัฒนาทางการศึ กษาแตกต่างจากการวิจยั ทางการศึ กษาในสองประเด็น
สาคัญ ตามที่พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทกั ษ์ (2531) สรุ ปไว้ ประการแรก คือ เป้ าหมายของการวิจยั กล่าวคือ
การวิจ ัย ทางการศึ ก ษามุ่ ง ค้น หาความรู ้ ใ หม่ โ ดยการวิ จยั พื้ นฐาน มุ่ ง ค้น หาค าตอบเกี่ ย วกับ การ
ปฏิ บตั ิงานโดยการวิจยั ประยุกต์ แต่การวิจยั และพัฒนามุ่งพัฒนาและตรวจสอบผลิ ตภัณฑ์ทางการ
ศึกษา ประการที่สองคือการนาผลการวิจยั ไปใช้ การวิจยั ทางการศึกษามีช่องว่างระหว่างผลการวิจยั
และการนาไปใช้จริ ง กล่าวคือ ผลการวิจยั ทางการศึกษาจานวนมากไม่สามารถนาไปใช้จริ งหรื อไม่
มีการนาไปใช้จริ ง เนื่ องจากขอบเขตและกระบวนการของการวิจยั ทางการศึกษาสิ้ นสุ ดลงที่ทราบ
ผลการวิจยั ตามเป้ าหมายที่ กาหนดไว้เท่านั้น การนาผลการวิจยั ไปใช้เป็ นอีกขั้นตอนหนึ่ ง จึ งเกิ ด
ช่องว่างดังกล่าว ส่ วนการวิจยั และพัฒนานาผลการวิจยั ไปใช้ได้เป็ นอย่างดี เนื่ องจากขอบเขตและ
กระบวนการวิจยั จะสิ้ นสุ ดลงที่ ก ารนาผลการวิจยั ไปใช้พฒั นา หรื ออย่างน้อยก็ ช้ ี ใ ห้เห็ นถึ ง แนว
ทางการนาผลการวิจยั ไปใช้พฒั นาอย่างชัดเจนสอดคล้องกับความเห็นของ เกย์ (Gay.1996 อ้างถึงใน
วิชิต สุ รัตน์เรื องชัย) ที่กล่าวว่าจุดมุ่งหมายหลักของการวิจยั และพัฒนาทางการศึกษา ไม่ใช่อยูท่ ี่การ
สร้ างหรื อตรวจสอบทฤษฎี แต่อยู่ที่การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสาหรับนาไปใช้ในโรงเรี ยน
(วิชิต สุ รัตน์เรื องชัย)
นอกจากนี้ กระบวนการวิจยั และพัฒนาทางการศึกษา เป็ นกระบวนการนาระเบียบวิธี
วิจ ัย ไปใช้พ ฒ
ั นาผลิ ตภัณ ฑ์ห รื อ นวัต กรรมทางการศึ ก ษาเพื่ อ นาผลิ ต ภัณฑ์ห รื อ นวัตกรรมทาง
การศึ กษานั้นๆไปใช้ประโยชน์ ในทางการศึ ก ษา เป็ นการทางานร่ วมกันระหว่า งวิธีก ารวิจยั กับ
วิธีการพัฒนา ดังนั้น กระบวนการวิจยั และพัฒนาที่ นักวิจยั และนักการศึ กษากาหนดขึ้ นจึ งอาจมี
รู ปแบบ(Models) ที่แตกต่างกันบ้าง รู ปแบบการวิจยั และพัฒนาทางการศึกษาที่มีการนาไปใช้อย่าง
กว้างขวางรู ป แบบหนึ่ ง ได้แก่ รู ป แบบเชิ ง ระบบ (Systems Approach Models) ที่ออกแบบโดย
Walter Dick and Lou Carey (Gall,Borg,and Gall.1996) เป็ นรู ปแบบที่ใช้สาหรับวิจยั และพัฒนา
โปรแกรมการเรี ยนการสอน (วิชิต สุ รัตน์เรื องชัย) ประกอบไปด้วย 10 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่1 กาหนดเป้ าหมายของการเรี ยนการสอน (Identify Instructional
Goals) เป็ นขั้นตอนของการนิ ยามเป้ าหมายของโปรแกรมการเรี ยนการสอน วิธีการที่ จะช่ วยให้
นิยามเป้ าหมายของโปรแกรมการเรี ยนการสอนได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม ทาได้โดยการประเมิน
ความต้องการจาเป็ น (Needs assessment) ซึ่ งจะทาให้ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั ญหาและอุปสรรคในการ
จัดการเรี ยนการสอนที่แท้จริ ง รวมทั้งความต้องการของผูเ้ รี ยน ซึ่ งจะนาไปสู่ การกาหนดเป้ าหมาย
ของโปรแกรมการเรี ยนการสอนที่ตอ้ งการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม
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ขั้นตอนที่2 ดาเนิ นการวิเคราะห์ การเรี ยนการสอน (Conduct Instructional
Analysis) เป็ นขั้นตอนของการวิเคราะห์ การเรี ยนการสอนอย่า งถี่ ถ้วน เพื่อให้ไ ด้ข ้อมู ล เกี่ ยวกับ
ทักษะขั้นตอนการปฏิบตั ิ และภารกิจการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนในระบบการเรี ยนจัดการเรี ยนการสอน
ขั้นตอนที่ 3 กาหนดพฤติ กรรมก่ อนเรี ยนและคุ ณลักษณะที่ สาคัญ (Identify
Entry Behaviors, Characteristics) เป็ นขั้นตอนของการนาข้อมูลจากการวิเคราะห์การเรี ยนการสอน
มากาหนดเป็ นพฤติกรรม ทักษะและคุณลักษณะอื่นๆที่จะนาไปสู่ การบรรลุ เป้ าหมายของการเรี ยน
การสอน ขั้นตอนนี้มกั จะดาเนินการไปพร้อมๆกับขั้นตอนที่2 เนื่องจากเกี่ยวข้องและต่อเนื่องกัน
ขั้นตอนที่4 เขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Write Performance Objectives)
เป็ นขั้นตอนของการแปลงเป้ าหมายของการเรี ยนการสอน ภายใต้ขอ้ มูลจากการวิเคราะห์ระบบการ
เรี ยนการสอนให้เป็ นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ชดั เจน จุดประสงค์เชิ งพฤติกรรมจะเป็ นตัวกาหนด
วิ ธี ก ารเรี ยนการสอนที่ เ หมาะสมกับ ผู ้เ รี ยนระดับ ต่ า งๆ เป็ นพื้ น ฐานในการวางแผนสร้ า ง
แบบทดสอบ สร้างสื่ อการเรี ยนการสอน และระบบการเรี ยนการสอน
ขั้นตอนที่5 พัฒนาข้อทดสอบอิงเกณฑ์ (Develop Criterion-referenced Test
Item) เป็ นขั้นตอนของการพัฒนาข้อสอบเพื่อใช้สาหรั บวินิจฉัยเพื่อจัดกลุ่ มผูเ้ รี ยน ใช้ตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนและใช้สาหรับประเมินประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมการเรี ยนการสอน
ขั้นตอนที่ 6 พัฒนายุทธศาสตร์ ก ารเรี ย นการสอน (Develop Instructional
Strategy) เป็ นขั้นตอนของการกาหนดยุทธศาสตร์ หรื อแนวทางการเรี ยนการสอน เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยน
บรรลุจุดประสงค์การเรี ยนการสอน
ขั้นตอนที่7 พัฒนาและเลื อกสื่ อการเรี ยนการสอน (Develop and Select
Instructional Materials) เป็ นขั้นตอนการพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอน ซึ่ งอาจจะรวมถึงสื่ อสิ่ งพิมพ์
เช่น แบบเรี ยน คู่มือการฝึ กอบรม เทปบันทึกเสี ยง เทปบันทึกภาพ คู่มือครู แผนการเรี ยนรู ้
ขั้นตอนที่ 8 ออกแบบและดาเนิ นการประเมิ นเพื่ อปรั บปรุ ง (Design and
Conducts Formative Evaluation) เป็ นขั้นตอนการประเมินระหว่างดาเนิ นการเรี ยนการสอนตลอด
โปรแกรม เพื่อนาข้อมูลไปใช้ตดั สิ นใจปรับปรุ งการเรี ยนการสอนในขั้นที่9 การประเมินในขั้นนี้
มักจะดาเนินการโดยเจ้าของโปรแกรมซึ่ งเป็ นผูใ้ กล้ชิดกับโปรแกรมที่สุด
ขั้นตอนที่9 ปรับปรุ งการเรี ยนการสอน (Revise Instruction) เป็ นขั้นตอนของ
การน าผลการประเมิ น ระหว่า งด าเนิ น การมาใช้ป รั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอน โดยอาจพิ จ ารณา
ปรับปรุ งได้ต้ งั แต่ข้ นั ตอนที่1 ถึงขั้นตอนที่7 แล้วแต่ผลการประเมินว่าจะต้องปรับปรุ งในขั้นตอนใด
อาจเป็ นการปรั บ ปรุ ง เป้ าหมายการเรี ย นการสอน การวิเคราะห์ ก ารเรี ย นการสอน พฤติก รรมที่
ต้องการ วัตถุประสงค์เชิ งพฤติกรรม แบบทดสอบ ยุทธศาสตร์ การเรี ยนการสอนและสื่ อการเรี ยน
การสอน
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ขั้นตอนที่10 ออกแบบและดาเนินการ ประเมิน สรุ ปผล (Design and Conduct
Summative Evaluation) เป็ นขั้นตอนการประเมินเมื่อจบการเรี ยนการสอนตามโปรแกรมแล้ว เพื่อ
ตัดสิ นคุณค่าของโปรแกรมการเรี ยนการสอนโดยอาจเปรี ยบเทียบกับโปรแกรมอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน
การประเมินเพื่อสรุ ปผลนี้ควรดาเนินการโดยผูป้ ระเมินที่ไม่ใช่เจ้าของโปรแกรมการเรี ยนการสอน
นอกจากรู ปแบบการวิจยั และพัฒนาการเรี ยนการสอนที่ดงั กล่าว ยังมีรูปแบบการวิจยั
และพัฒนาอื่ นๆเช่ น รู ปแบบการทัว่ ไปของการออกแบบและพัฒนาการเรี ยนการสอน (Generic
Model, ADDIE model) ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้ (Donald Clark.2003:12)
ขั้นตอนที1่ การวิเคราะห์ (Analysis) เป็ นขั้นตอนของการวิเคราะห์ความต้องการ
จาเป็ น เพื่อให้ทราบว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่เป็ นความจาเป็ นที่แท้จริ งต้องปรับปรุ งแก้ไข ทาได้โดย
การศึ ก ษาสภาพแวดล้อ มที่ เ กี่ ย วข้องอย่า งละเอี ย ดครอบคลุ ม ทุ ก ด้า น ทั้ง ด้า นสั ง คม เศรษฐกิ จ
การเมื อง วัฒนธรรม ค่ า นิ ย ม ความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ของผูเ้ กี่ ย วข้อง จากนั้นก าหนดสภาพที่ ต้องการ
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างสภาพที่เป็ นจริ งกับสภาพที่ตอ้ งการนั้น สภาพที่ไม่สอดคล้องกัน
คือปั ญหาที่เป็ นความจาเป็ นที่แท้จริ งอันจะนาไปสู่ การกาหนดเป้ าหมายของการพัฒนา
ขั้นตอนที่2 การออกแบบ (Design) เป็ นขั้นตอนการออกแบบผลิ ตภัณฑ์หรื อ
วิธีการที่จะทาให้บรรลุเป้ าหมายในการแก้ปัญหาหรื อพัฒนาใดๆตามที่กาหนดรายละเอียดของการ
ออกแบบมักจะประกอบด้วยการกาหนดวัตถุประสงค์ของการใช้ผลิตภัณฑ์ การกาหนดรายละเอียด
และขั้นตอนของผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนที่3 การพัฒนา (Development) เป็ นขั้นตอนการดาเนิ นพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตามรายละเอียดที่ออกแบบไว้ รวมทั้งพัฒนาเครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์ ประกอบการใช้และสิ่ งอานวย
ความสะดวกต่างๆ
ขั้นตอนที่4 การนาไปใช้ (Implementation) เป็ นขั้นตอนของการนาผลิตภัณฑ์ที่
พัฒนาขึ้นไปใช้ในภาคสนาม
ขั้นตอนที่5 การประเมินผล (Evaluation) เป็ นขั้นตอนของการประเมินผลของ
การใช้ผลิ ตภัณฑ์ หากผลที่ได้ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดต้องมีการปรับปรุ งแก้ไข หากผลที่ได้
เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดก็สามารถเผยแพร่ ต่อไป
8.6 กระบวนการของการวิจัยและพัฒนาสาหรับการวิจัยทางการศึกษา
กระบวนการของการวิ จ ัย และพัฒ นาสามารถแบ่ ง ขั้น ตอนของการด าเนิ น การ
(รุ จโรจน์ แก้วอุไร, 2549) ได้ดงั นี้
1) การกาหนดผลิตภัณฑ์และรวบรวมข้อมูล
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ผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาที่จะวิจยั และพัฒนาคืออะไร โดยต้องกาหนด (1)
ลักษณะทัว่ ไป (2) รายละเอียดของการใช้ และ (3) วัตถุประสงค์ของการใช้ โดยมีเกณฑ์ในการเลือก
กาหนดผลิตภัณฑ์การศึกษาที่จะวิจยั และพัฒนา 4 ข้อคือ
1.1) ตรงกับความต้องการอันจาเป็ นหรื อไม่
1.2) ความก้าวหน้าทางวิชาการมีเพียงพอในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่กาหนดหรื อไม่
1.3) บุคลากรที่มีอยู่ มีทกั ษะความรู ้และประสบการณ์ที่จาเป็ นต่อการ
วิจยั และพัฒนานั้นหรื อไม่
1.4) ผลิตภัณฑ์น้ นั จะพัฒนาขึ้นในเวลาอันสมควรได้หรื อไม่
2) การวางแผนการวิจยั และพัฒนา ประกอบด้วย
2.1) กาหนดวัตถุประสงค์ของการใช้ผลิตภัณฑ์
2.2) ประมาณการค่าใช้จ่าย
2.3) การกาหนดกาลังคน
2.4) การกาหนดระยะเวลาที่ตอ้ งใช้เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้
2.5) พิจารณาผลสื บเนื่องจากผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนในการวางแผนการวิจยั และพัฒนาเป็ นขั้นตอนที่ผวู ้ จิ ยั จะสามารถคาดคะเน
ได้วา่ การวิจยั ครั้งนี้จะมีแนวทางเป็ นไปได้หรื อประสบความสาเร็ จตามเวลาที่วางแผนไว้หรื อไม่
3) การพัฒนารู ปแบบขั้นตอนของการผลิ ต ขั้นนี้ เป็ นการออกแบบและจัดทา
ผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาที่วางไว้ เช่ น ถ้าเป็ นโครงการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมระยะสั้นก็
ต้องออกแบบหลักสู ตร เตรี ยมวัสดุหลักสู ตร คู่มือ ผูฝ้ ึ กอบรม เอกสารในการฝึ กอบรม และเครื่ องมือ
ในการประเมินผล โดยให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ ผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาที่ต้ งั ไว้
4) ทดลองหรื อทดสอบผลิ ตภัณฑ์ข้ นั ต้น ในขั้นนี้ จะเป็ นการนาผลิ ตภัณฑ์ที่
ออกแบบและจัดเตรี ยมไว้ในขั้นที่ 3 ไปทดลองใช้เพื่อทดสอบคุ ณภาพขั้นต้นของผลิ ตภัณฑ์ใน
โรงเรี ย นจ านวน 1-3โรงเรี ย น ใช้ ก ลุ่ ม ตัว อย่า งขนาดเล็ ก 6-12 คน ประเมิ น ผลโดยการใช้
แบบสอบถาม การสังเกต และการสัมภาษณ์ แล้วรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์
5) นาข้อมูลและผลการทดลองมาปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ครั้งที่1 ในขั้นตอนนี้ จะนา
ข้อมูลและผลการทดลองที่ได้จากขั้นที่ 4 มาปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ครั้งที่ 1
6) ทดลองหรื อทดสอบผลิตภัณฑ์ครั้งที่2 ในขั้น นี้ จะน าผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ไ ด้รั บ การ
ปรับปรุ งไปทดลองเพื่อทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้โรงเรี ยนประมาณ
5-15 โรงเรี ยน ใช้กลุ่มตัวอย่าง 30-100คน ประเมินผลเชิงปริ มาณในลักษณะทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-
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Test) กับ การทดสอบหลังเรี ยน (Post- Test) นาผลไปเปรี ยบเที ย บกับ วัตถุ ประสงค์ข องการใช้
ผลิตภัณฑ์ อาจมีกลุ่มควบคุมการทดลองถ้าจาเป็ น
7) นาข้อมูลและผลการทดลองมาปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ครั้งที่ 2 ในขั้นตอนนี้ จะนา
ข้อมูลและผลการทดลองที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุ งผลิตภัณฑ์เป็ นครั้งที่ 2
8) ทดลองหรื อทดสอบผลิตภัณฑ์ครั้ งที่ 3 ในขั้นนี้ จะนาผลิ ตภัณฑ์ที่ได้รับการ
ปรับปรุ งไปทดลองเพื่อทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้โรงเรี ยนประมาณ
10-30 โรงเรี ยน ใช้กลุ่มตัวอย่าง 40-200คน ประเมินผลโดยการใช้แบบสอบถาม การสังเกต และการ
สัมภาษณ์ แล้วรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์
9) นาข้อมูลและผลการทดลองมาปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ครั้งที่ 3 ในขั้นตอนนี้ จะนา
ข้อมูลและผลการทดลองที่ได้มาปรับปรุ งเพื่อเผยแพร่ ต่อไป
10) การเผยแพร่ เสนอรายงานเกี่ ย วกับ ผลการวิ จ ัย และพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นที่
ประชุ ม สั ม มนาทางวิช าการหรื อวิช าชี พ ส่ ง ไปลงเผยแพร่ ใ นวารสารทางวิช าการและติ ดต่ อกับ
หน่ วยงานทางการศึกษาเพื่อจัดทาผลิ ตภัณฑ์ทางการศึกษาเผยแพร่ ไปในโรงเรี ยนต่างๆหรื อติดต่อ
กับบริ ษทั เพื่อผลิตจาหน่ายต่อไป
การศึกษาเรื่ องกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาคุ ณลักษณะของนักการเมืองบน
ฐานทฤษฎีการเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาระเบียบวิธีการวิจยั แบบการวิจยั และ
พัฒนาโดยใช้เป็ นขั้นตอนในการศึกษา ดังนี้ 1) การศึกษาเป้ าหมาย 2) การออกแบบกระบวนการ
และกิจกรรม 2) การทดลองช่วงที่ 1 3) การปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการครั้งที่ 1 4) การ
ทดลองช่วงที่ 2 และ 5) การปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการครั้งที่ 2 6) การนาเสนอ เพื่อให้ได้มา
ซึ่งกระบวนการในการจัดการเรี ยนรู้ที่ผา่ นการตรวจสอบและพัฒนาแล้ว
9. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิ จ ัย ในครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ัย ได้ท าการศึ ก ษางานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ เรื่ องคุ ณ ลัก ษณะของ
นักการเมืองที่พึงประสงค์ และเรื่ องแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ โดยผ่านทฤษฎี การเรี ยนรู ้ เพื่อการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่ งสามารถจัดแบ่งกลุ่มของงานวิจยั โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
9.1 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับคุณลักษณะของนักการเมือง
พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ (2537) ศึกษาวิจยั เรื่ องการสารวจพฤติกรรมทางการเมืองของ
นักการเมืองไทยและคนไทย โดยใช้แบบวัดพฤติกรรมจริ ยธรรมทางการเมืองซึ่ งประกอบด้วย 5
พฤติกรรม คือ ความซื่ อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินยั การเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม และ
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ความยุติธรรม พบว่า พฤติกรรมจริ ยธรรมของนักการเมืองไทยและคนไทยมีสภาพแตกต่างกันอย่าง
มีนยั ทางสถิ ติเกื อบทุกพฤติกรรม นักการเมืองที่มีพฤติกรรมจริ ยธรรมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน
และตัวแปรอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาและภูมิลาเนามี ผลให้เกิ ดความแตกต่างในพฤติกรรม
จริ ยธรรมทางการเมืองในกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม
ศรี เพ็ญ ช่ วงไธสง (2540) ศึกษาเรื่ องคุ ณลักษณะที่พึงประสงค์ของส.ส.ในทศวรรษ
หน้า พบว่าสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ควรมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ประการ ดังนี้ 1. คุณลักษณะ
ที่ พึง ประสงค์ด้า นคุ ณลักษณะส่ วนตัว 2. คุ ณลัก ษณะที่ พึงประสงค์ด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรม 3.
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดา้ นภูมิหลัง 4. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดา้ นความรู้ความสามารถ
ศรี ศกั ดิ์ คัมภีรญาณ (2540) ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการเป็ นสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร
ของนักการเมืองไทย สารวจเชิงปริ มาณจาก สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ปี 2539 พบว่า มาจาก2 ด้าน
คือ ด้านแรก มีความต้องการที่จะช่วยเหลือสังคมกระทาไปเพราะมีจิตสานึกทางการเมือง และด้านที่
สอง เพื่อต้องการรั กษาผลประโยชน์ของตนเพื่อชื่ อเสี ยง เกี ยรติ ยศ ซึ่ งกลุ่มที่ มีแรงจูงใจกลุ่มนี้ มี
พื้นฐานอาชีพเป็ นพ่อค้านักธุ รกิจ และการเข้ามามีบทบาทการเมืองมีผลกระทบ 2 ด้านคือ ด้านบวก
พบว่านาพาเศรษฐกิจการเมืองไปสู่ การพัฒนาในทิศทางที่ดีข้ ึน ด้ายลบคือ มีการสร้างระบบผูกขาด
ทางธุ รกิ จและฐานอานาจโดยมุ่งผลประโยชน์ส่วนตัว ทางานฉ้อฉลใช้ตาแหน่ งทางการเมืองเพื่อ
สร้างเกียรติและอานาจขาดอุดมการณ์ทางการเมือง
9.2 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการศึกษาทีส่ ่ งผลต่ อการเรียนรู้ เรื่องการเมือง
อัจฉรามณี สามิ ภกั ดิ์ (2539) ศึ ก ษาเรื่ อง พฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ ข่ า วสาร กับ ความรู ้
ทัศนคติและการมีส่วนร่ วมส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยของเยาวชนทั้งในระบบ/นอก
ระบบการศึกษา ศึกษาวิจยั โดยการใช้แบบสอบถามเชิ งปริ มาณ พบว่า เยาวชนในระบบการศึกษามี
พฤติ กรรมการเปิ ดรั บ ข่ า วสาร ความรู ้ ทัศ นคติ เกี่ ย วกับ การปกครองระบอบประชาธิ ปไตยของ
เยาวชนทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน
ฉลองโชค ประดิ ษ ฐ์ส าร (2538) ศึ กษาเรื่ อง นโยบาย หลักสู ตรการศึ กษา และการ
อบรมกล่อมเกลาทางการเมือง ศึกษากรณี ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. 2520-2537 เพื่อศึกษานโยบายรัฐ
ด้ า นการศึ ก ษาและหลั ก สู ตรในระดั บ มั ธ ยมในการกล่ อ มเกลาทางการเมื อ งตามระบอบ
ประชาธิ ปไตย พบว่า รัฐให้ความสาคัญกับความรู ้ทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจตามลาดับ ใน
ส่ วนของความรู ้ ท างการเมื องตามระบอบประชาธิ ป ไตย รั ฐให้ค วามส าคัญกับ รู ปแบบมากกว่า
เนื้อหา ซึ่ งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประชาธิ ปไตยตั้งแต่เริ่ มมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
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จนถึ งปั จจุ บนั แม้จะมี การเปลี่ ยนแปลงใด ๆ แต่นโยบายและหลักสู ตรยังอยู่ในการควบคุ มของ
ระบบราชการ จึงมีเนื้อหาที่รักษาไว้ซ่ ึ งการควบคุมดูแลดังกล่าวด้วย
อภิวุฒิ พิมลแสงสุ ริยา (2535) ศึกษาเรื่ อง วัฒนธรรมการเมืองแบบมีส่วนร่ วม: ศึกษา
กรณี นกั ศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการศึกษาเชิงปริ มาณด้วยแบบสอบถาม
พบว่า เพศและการที่ครู หรื อผูส้ อนเปิ ดโอกาสให้ซกั ถามหรื อแสดงความคิดเห็นในชั้นเรี ยน เป็ นตัว
แปรสาคัญที่ทาให้มีวฒั นธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่ วมแตกต่างกัน
ไพบู ล ย์ โพธิ์ หวัง ประสิ ทธิ์ (2548) ศึ ก ษาเรื่ อง การพัฒนาโปรแกรมการศึ กษานอก
ระบบโรงเรี ยนตามแนวคิดของเปาโล แฟร และแพทริ ค จี บอยเออล์ เพื่อเสริ มสร้างความรู้ ทัศนคติ
และมโนธรรมสานึ กเพื่อส่ งเสริ มการเลื อกตั้งในระดับท้องถิ่ น ของผูอ้ อกเสี ยงเลื อกตั้งชาวไทย
กะเหรี่ ยง ศึ กษาวิจยั เชิ งปริ มาณในการหาค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานของแบบทดสอบและ
แผนการสอน พบว่า เมื่อโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนที่พฒั นาขึ้น ทาให้ผเู้ รี ยนมีระดับ
ความรู้ ทัศนคติ และมโนธรรมสานึก ด้านการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้น
9.3 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับกระบวนการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนานักการเมือง
จิตติม า หลอมทอง (2544) เรื่ อง กระบวนการฝึ กอบรมหลักสู ตรพัฒนาการพูดและ
การเมืองโรงเรี ยนการเมืองพลตรี สนัน่ ขจรประศาสน์ พบว่า โรงเรี ยนเกิ ดขึ้นจากความตั้งใจส่ วน
บุ ค คลที่ ต้องการเตรี ย มความพร้ อมให้ก ับ นัก การเมื องรุ่ นใหม่ ก่ อนการปฏิ บ ตั ิ ง านจริ ง ในสภาฯ
หลักสู ตรเกิ ดจากแนวคิ ด การเมื องพัฒนาได้โดยนักการเมืองและประชาชนต้องเข้าใจการเมือง
ร่ วมกันและแสดงบทบาทหน้า ที่ ข องตนได้อย่า งถู ก ต้อง ผูท้ ี่ ม าเรี ย นส่ วนใหญ่ เป็ นนัก การเมื อง
ระดับ ประเทศและท้องถิ่ นรวมถึ ง ประชาชนทัว่ ไป เข้า มาเพื่ อสร้ า งเครื อข่ า ยความสั ม พันธ์ ท าง
การเมือง
จุฑารัตน์ สัมฤทธิ์ ผล (2545) กระบวนการสื่ อสารของนักการเมืองรุ่ นใหม่ในการเข้าสู่
อาชี พนักการเมือง เพื่อศึกษาการสื่ อสารในการเลื อกอาชี พนักการเมือง การสื่ อสารในการเลื อก
องค์กรพรรคการเมือง และกระบวนการหล่อหลอมนักการเมืองรุ่ นใหม่ เพื่อให้เข้าสู่ การเป็ นสมาชิ ก
พรรคการเมือง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) พบว่า นักการเมืองรุ่ นใหม่มี
แรงจูงใจจากครอบครัว ในด้านความสนใจในงานหรื อกิจกรรมด้านการเมืองได้รับการชักชวนจาก
บุคคลในวงการเมือง โดยส่ วนใหญ่ใช้ช่องทางการสื่ อสารจากการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเมือง
ระดับท้องถิ่น นักการเมืองและแกนนาพรรคการเมือง ได้รับแรงจูงใจในการเข้าสู่ พรรคการเมือง
จากผูน้ า นโยบาย และอุดมการณ์ ทางการเมื อง ส่ วนช่ องทางการสื่ อสารในการเข้าสู่ พรรค ได้แก่

93
การสื่ อสารกับแกนนาพรรค การเข้าเป็ นสมาชิ กของพรรค และการสื่ อสารกับสมาชิ กในครอบครัว
ซึ่ งเป็ นนัก การเมื อ ง รวมทั้ง ได้รั บ การหล่ อ หลอมให้ เ ข้า สู่ ก ารเป็ นสมาชิ ก พรรคการเมื อ งโดย
กระบวนการเรี ยนรู ้ ผ่านกิ จกรรมต่างๆที่จดั ขึ้นโดยพรรคการเมืองและการสร้ างความสัมพันธ์กบั
สมาชิกในพรรค
9.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพือ่ การเปลีย่ นแปลง
Mezirow,J. (2003) ศึกษาเรื่ อง Transformative Learning as discourse. ผูเ้ ขียนนาเสนอ
รายละเอียดของญาณวิทยาการเรี ยนรู ้สู่การเปลี่ยนแปลง โดยอธิ บายว่า การเรี ยนรู ้สู่การเปลี่ยนแปลง
คือรู ปแบบหนึ่ งของการให้เหตุผลของผูใ้ หญ่ในการทาความเข้าใจกับสิ่ งที่ตนเองเรี ยนรู ้ หรื อสิ่ งที่
ตนเองรู ้อยูก่ ่อนหน้านั้นแล้ว ซึ่ งการเรี ยนรู ้เช่นที่วา่ นี้ ไปสู่ การตัดสิ นใจลงมือกระทาบางสิ่ งบางอย่าง
ทั้งนี้ ผูเ้ ขียนบทความได้อธิ บายถึงธรรมชาติของการให้เหตุผลภายใต้บริ บทของการอภิปรายโต้แย้ง
โดยใช้วิจารณญาณเป็ นตัวกากับ ซึ่ งถื อได้ว่าเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ บนฐานความจริ งเชิ งอัตวิสัย
ร่ วม ที่จะช่วยให้บุคคลตรวจสอบชุดความเชื่อของตนเองและเป็ นแนวทางที่สาคัญสาหรับการสร้าง
สังคมประชาธิ ปไตยต่อไป
Lange,E.A.(2004) ศึกษาเรื่ อง Transformative and restorative learning: A vital
dialectic for sustainable societies. พบว่า ผลการวิจยั ส ารวจศักยภาพของการเรี ยนรู ้ สู่การ
เปลี่ ยนแปลงต่อการสร้ างความตื่ นตัวในการมีส่วนร่ วมในฐานะพลเมื อง ใช้กระบวนการวิจยั เชิ ง
ปฏิบตั ิการ ผลการวิจยั พบว่า การเรี ยนรู ้ การเปลี่ยนแปลง(Transformative Learning)และการเรี ยนรู้
เชิงสมานฉันท์ (Restorative Learning) เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการสร้างจิตสานึ กการมีส่วนร่ วมใน
ฐานะพลเมื อ งของกลุ่ ม เป้ าหมาย นอกจากนั้น ยัง พบว่า การเปลี่ ย นแปลงขั้น พื้ น ฐานมิ ใ ช่ แ ค่
กระบวนการเชิ งญาณวิทยา (epistemological process) ที่ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์
และวิธีคิดเพียงเท่านั้นแต่ยงั รวมถึ งกระบวนการเชิ งภาวะวิทยา (ontological process) ซึ่ งผูเ้ ข้าร่ วม
การวิจยั รายงานว่าตนเองเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงวิถีชีวิตและความสัมพันธ์ที่มีต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม
และธรรมชาติ รวมทั้ง ความปรารถนาที่ จะมี ส่ ว นร่ วมรั บ ผิด ชอบต่ อการพัฒ นาสั ง คมในฐานะ
พลเมือง
Cranton,P.(2002) ศึกษาเรื่ อง Teaching for transformation. New Directions for Adult
and Continuing Education. พบว่า แนวคิดเกี่ยวกับการสอนที่นาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน
โดยผู ้เ ขี ย นได้อ ธิ บ ายถึ ง ความรู ้ ใ นลัก ษณะต่ า งๆ และเชื่ อ มโยงมาสู่ แ นวคิ ด การเรี ย นรู ้ สู่ ก าร
เปลี่ ยนแปลง โดยได้อธิ บายกระบวนการของการเปลี่ ยนแปลง พร้ อมทั้งนาเสนอตัวอย่างกลยุทธ์
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และกิ จกรรมที่จะช่ วยเกื้ อหนุ นให้กระบวนการแต่ละช่ วงเกิ ดขึ้ นอย่างมี คุณภาพ ประกอบด้วย 1)
การสร้างสถานการณ์ที่กระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้ 2) การระบุสมมุติฐานความเชื่ อเบื้องต้นของตนเอง
3) การใคร่ ครวญตนเองอย่างมี วิจารณญาณ 4) การเปิ ดกว้างต่อกรอบการมองโลกอื่ นๆ 5) การ
สนทนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกัน 6)การปรับสมมติฐานความเชื่อและมุมมองต่อโลกและชี วิต 7)
การปฏิบตั ิตามสมมติฐานความเชื่อใหม่ อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ขียนได้สรุ ปว่า ไม่มีเทคนิ คหรื อวิธีการใดที่
จะสามารถการันตีได้วา่ ผูเ้ รี ยนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานอย่างแท้จริ ง ดังนั้น อาจารย์ผสู้ อน
จึงจาเป็ นจะต้องรักษาสมดุลระหว่างการท้าทายและการสนับสนุ นผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้ ในเวลา
อันเหมาะสม เพราะท้าทายที่สุด ผูเ้ รี ยนจะต้องเป็ นผูเ้ ลื อกด้วยตนเองว่าต้องการที่จะเปลี่ ยนแปลง
หรื อไม่
Hicks,M.A., Berger,J.G. and Generett,G.G. (2005) ศึกษาเรื่ อง From hope to action:
Creating spaces to sustain transformative habits of mind and heart. โดยนาเสนอแนวคิดการ
พัฒนาหลักสู ตรระดับบัณฑิ ตศึกษา ซึ่ งมี แก่ นหลักสู ตรตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดการเรี ยนรู ้ สู่ การ
เปลี่ยนแปลงและมีกลุ่มเป้ าหมายคือครู ระดับโรงเรี ยน ผูเ้ ขียนอธิ บายจุดมุ่งหมาย แนวทาง การวัดผล
และประสบการณ์ในการจัดการเรี ยน การสอนของหลักสู ตรโดยยกตัวอย่าง 3 หน่วยการเรี ยนรู ้ซ่ ึ ง
ผูเ้ รี ย นเกิ ดการเปลี่ ย นแปลงขั้นพื้ นฐานในมิ ติต่า งๆ ประกอบการอภิ ป ราย นอกจากนั้น ผูเ้ ขี ย น
บทความยังได้สรุ ปธรรมชาติการเรี ยนรู้ของตนเองจากการเป็ นผูส้ ังเกตและร่ วมพูดคุยกับผูเ้ รี ยนไป
จนถึงการนาความรู ้ไปใช้ในการเรี ยนการสอนจริ ง โดยเน้นย้ าว่า การเรี ยนรู ้ สู่การเปลี่ ยนแปลงนั้น
ต้องไม่ได้เกิ ดขึ้ นแค่ระดับความเข้าใจเท่านั้น แต่ตอ้ งมี การลงมื อปฏิ บตั ิ จริ งโดยเฉพาะในแง่ การ
สร้างความเท่าเทียมกันในสังคม
ศศิลกั ษณ์ ขยันกิ จ (2548) ศึกษาเรื่ อง การพัฒนากระบวนการให้การศึกษาสาหรับ
ผูป้ กครองของเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษโดยใช้แนวคิดการศึกษาบาบัดและการเรี ยนรู้เพื่อ
การเปลี่ยนแปลง พบว่า กระบวนการเรี ยนรู ้ที่นาไปใช้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผูเ้ ข้าร่ วมใน 3
ด้าน คือ ด้านการกระทา เกิ ดการปฏิบตั ิใหม่ในการส่ งเสริ มพัฒนาการการเด็ก ด้านความรู ้สึก เกิ ด
การสร้างสมดุลระหว่างมุมมองต่อตนเองและเด็ก ด้านความคิดเกิดการขับเคลื่อนความคิดสู่ ความรู ้
ใหม่เกี่ยวกับการทางานกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษอย่างถูกต้อง
หฤทัย อนุ สสรราชกิ จ (2549) ศึกษาเรื่ อง การพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู้ตาม
แนวคิดการศึกษาเด็กอย่างใคร่ ครวญ เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองและการปฏิบตั ิของครู การศึกษาปฐมวัย
พบว่า 1) กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดการศึกษาเด็กอย่างใคร่ ครวญสาหรับครู การศึกษา
ปฐมวัยส่ งเสริ มให้ครู รู้ตนเอง รับรู ้ ความจริ งในปั จจุบนั มีสติ และส่ งผลให้ครู สามารถรับรู ้ เด็กได้

95
อย่างเป็ นธรรมชาติตามจริ ง เป็ นกระบวนการที่บูรณาการทั้ง 3 ส่ วนของชี วิต คือ ความรู ้ วิชาชี พ
และจิตวิญญาณ 2) การปรับเปลี่ ยนมุมมองและการปฏิบตั ิของครู มีลกั ษณะการเรี ยนรู ้ ที่ต่างกัน มี
การปรับเปลี่ยนต่างกัน คือ ครู ที่ใช้ความรู ้สึก เชื่ อมโยงการเรี ยนรู ้จากใจ การปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อ
รับรู ้อารมณ์ ความรู ้สึกของตนเอง มีการปรับเปลี่ยนที่เด่นชัดคือการปรับเปลี่ยนการปฏิบตั ิต่อเด็กที่
เกิดโดยผุดขึ้นมาจากใจ ไม่รู้ตวั ในภาวะที่ใจนิ่ งและสอดคล้องพอดีกบั เด็ก ครู ที่ยึดมัน่ กับความคิด
ของตนเอง การปรับเปลี่ยนปรากฏในเรื่ องการเข้าใจตนเอง และไม่ปรากฏการปรับเปลี่ยนในด้านที่
เกี่ ยวกับเด็กและผูอ้ ื่ น และครู ที่เป็ นนักปฏิ บตั ิ เชื่ อมโยงการเรี ยนรู ้ จากกาย เข้าสู่ ใจ คื อ เกิ ดความ
ตระหนัก รับรู ้ตนเอง เชื่อมโยงสู่ การรับรู ้เด็ก ส่ งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนการปฏิบตั ิ ต่อตนเอง ต่อ
เด็ก และต่อผูอ้ ื่นตามการรับรู ้ที่เกิดขึ้น
จากการศึ กษางานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้องกับคุ ณลักษณะของนัก การเมื อง การจัดการศึ ก ษาเพื่ อ
พัฒนานักการเมือง และการศึกษาที่เกี่ ยวข้องกับทฤษฎี การเรี ยนรู ้ เพื่อการเปลี่ ยนแปลง พบว่า การ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยและการเมืองในประเทศไทยมีผใู้ ห้ความสนใจศึกษาในหลาย
ระดับชั้นการศึกษา เช่ น มัธยมต้นและมัธยมปลายรวมถึ งในวัยผูใ้ หญ่ สาหรับการศึกษาในเรื่ อง
คุ ณ ลัก ษณะของนัก การเมื อ งมี ผู้ใ ห้ค วามสนใจศึ ก ษาในเรื่ อ งของพฤติ ก รรมและความรู้ ข อง
นัก การเมือง การศึ ก ษาถึ ง แรงจูงใจในการประกอบอาชี พ และการวิเคราะห์ พ ฤติ ก รรมในการ
สื่ อสารเพื่อเข้าสู่ อาชี พของนักการเมือง โดยการศึกษาที่คน้ พบนั้นยังไม่มีผใู ้ ดสนใจที่จะศึกษาการ
พัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองโดยใช้วิธีการทดลองทฤษฎีทางการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ถึงความ
เปลี่ ย นแปลงในทางปฏิ บตั ิ ซึ่ ง จากการศึ ก ษางานวิ จ ัย ที่ เกี่ ย วข้องกับ ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ เพื่ อการ
เปลี่ ยนแปลง พบว่า การนารู ปแบบการเรี ยนรู ้ บนฐานทฤษฎี การเรี ย นรู ้ เพื่อการเปลี่ ย นแปลงไป
ประยุกต์ใช้กบั คนในบริ บทต่างๆนั้น มีความเป็ นไปได้ว่าจะเกิ ดความเปลี่ ยนแปลงโดยเฉพาะการ
เรี ย นรู ้ ในระดับ ผูใ้ หญ่ เนื่ องจากวิธีก ารแลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ นอย่า งมี วิจารณญาณตามแนวคิ ด
ทฤษฎี น้ นั ต้องอาศัยประสบการณ์ และกรอบมโนทัศน์ที่หลากหลาย การที่บุคคลมี ประสบการณ์ที่
แตกต่างได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองทัศนคติต่อกัน การรับรู ้และการเข้าใจผูอ้ ื่นย่อมส่ งผลต่อการ
เปลี่ ย นแปลงความคิ ดและกรอบมโนทัศ น์ เ ดิ ม ไปสู่ ก รอบมโนทัศ น์ ใ หม่ ไ ด้ด้ว ยการใคร่ ค รวญ
ทบทวนตนเอง

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั เรื่ อง กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาคุ ณลักษณะของนักการเมืองบนฐาน
ทฤษฎี การเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการวิจยั แบบผสมผสาน (Mix Method) ใน
การศึกษาวัตถุ ประสงค์ขอ้ ที่ 1 เพื่อวิเคราะห์ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักการเมือ ง โดยมีวิธี
การศึกษาจากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์และการสารวจความคิดเห็น วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 เพื่อ
พัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐานทฤษฎี การเรี ยนรู้
เพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงใช้เ ทคนิ ค วิธี ก ารวิจ ัย และพัฒ นา ผูว้ ิจ ัย ได้น าเทคนิ ค การวิจ ัย และพัฒ นา
(Research and Development)มาใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู้ฯ และวัตถุประสงค์ขอ้
ที่ 3 เพื่อนาเสนอกระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐานทฤษฎี
การเรี ยนรู้ เพื่อการเปลี่ ยนแปลง ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการการอภิ ปรายกลุ่ มผูท้ รงคุ ณวุฒิ โดยมี ข้ นั ตอนใน
การศึกษา แบ่งออกตามวัตถุประสงค์ได้ 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักการเมือง
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมือง
บนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่นาไปสู่ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ขั้นตอนที่ 3 การนาเสนอกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับการพัฒนาคุณลักษณะ
ของนักการเมืองบนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 กำรวิเครำะห์ คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ของนักกำรเมือง
ในการวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักการเมืองตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 สาหรับ
ใช้พฒั นากระบวนการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาคุณลักษณ์ของนักการเมือง ผูว้ ิจยั ใช้ท้ งั ระเบียบวิธีเชิ ง
คุณภาพ ด้วยวิธีการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก และใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณ ด้วย
วิธีการสารวจความคิดเห็น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การศึกษำเอกสำร
ผู้วิ จ ัย ได้ ร วบรวมและวิ เ คราะห์ เ อกสารงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คุ ณ สมบัติ ข อง
นักการเมือง ผูน้ า ผูน้ าในยุคเปลี่ยนผ่าน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการคัดเลือกเอกสาร
ดังนี้
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1.1 เกณฑ์ กำรคัดเลือกเอกสำร ผูว้ ิจยั ใช้หลักความถูกต้องและความน่าเชื่ อถือทั้งความ
ตรงภายในและภายนอกของเอกสารแต่ละฉบับ โดยพิจารณาจากชื่ อเรื่ อง ชื่ อผูแ้ ต่ง และคาสาคัญที่
เกี่ยวกับประเด็นเรื่ องคุณลักษณะของนักการเมือง รวมไปถึงแหล่งที่มาของเอกสารที่น่าเชื่อถือและ
เป็ นที่ยอมรับในที่สาธารณะ
1.2 เอกสำรทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย ผูว้ ิจยั รวบรวมและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ คุณลักษณะ
ของนัก การเมื อ ง ประกอบไปด้ว ย 1) เอกสารเกี่ ย วกับ คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ข องคนไทย
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักการเมืองไทย และประมวลจริ ยธรรมของนักการเมืองในระดับ
ต่ า งๆ 2) เอกสารที่ เกี่ ย วกับ การฝึ กอบรมนัก การเมื องจากสถาบันในประเทศไทย 3) เอกสารที่
เกี่ ยวข้องกับผูน้ าและผูน้ าทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และ 4) เอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับการ
สารวจความคิ ดเห็ นของประชาชนที่ มี ต่อนัก การเมื องจากแหล่ ง สารวจต่ างๆ โดยมี รายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
1.2.1 เอกสารเกี่ยวกับ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทย คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักการเมืองไทย และประมวลจริ ยธรรมของนักการเมืองในระดับต่างๆ ปรากฏดัง
ตารางที่ 2
ตำรำงที่ 2 แสดงรายละเอียดเอกสารเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ลำดับ
ชื่อหนังสื อ
ชื่ อผู้แต่ ง
1 คุณลักษณะ 10 ประการสาหรับผูน้ าประเทศ
ชัยยงค์ พรหมวงศ์
http://www.chaiyongvision.com/politics062.htm (2 กรกฎาคม 2553)
2 ภูผาประชาธิปไตย คุณสมบัติของ
พระมหาจรรยา
นักการเมืองไทยที่ประชาชนต้องการ
สุ ทฺธิญาโณ
3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสส.ใน
ศรี เพ็ญ ช่วงไธสง
ทศวรรษหน้า
4 รายงานคุณลักษณะสาคัญที่พึงประสงค์ของ เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์
คนไทยตามแต่ละช่วงวัย
5 ประมวลจริ ยธรรมของสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราชกิจจานุ เบกษา เล่มที่
ราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. 2553
127 ตอนพิเศษ 26ง
6 ประมวลจริ ยธรรมของสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราชกิจจานุ เบกษา เล่มที่
ราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. 2542
116 ตอนพิเศษ 56ง

ปี ทีพ่ มิ พ์
2549

2536
2540
2547
2553
2542
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ตำรำงที่ 2 แสดงรายละเอียดเอกสารเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ต่อ)
ลำดับ
ชื่อหนังสื อ
7 ประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการการเมือง
พ.ศ. 2551
8 ประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการการเมือง
พ.ศ. 2543
9 ประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการการเมือง
ในฝ่ ายบริ หารของกรุ งเทพมหานคร
10 ประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่นฝ่ ายบริ หารองค์การบริ หารส่ วน
ตาบล

ชื่ อผู้แต่ ง
ราชกิจจานุ เบกษา เล่มที่
125 ตอนพิเศษ 141ง
ราชกิจจานุ เบกษา เล่มที่
117 ตอนพิเศษ 15ง
ราชกิจจานุ เบกษา เล่มที่
125 ตอนพิเศษ 188ง
ราชกิจจานุ เบกษา เล่มที่
127 ตอนที่ 145ง

ปี ทีพ่ มิ พ์
2551
2543
2552
2552

1.2.2 เอกสารที่เกี่ยวกับการฝึ กอบรมนักการเมืองจากสถาบันในประเทศไทย
ได้แก่
1) หลักสู ตรผูน้ าการเมืองยุคใหม่ สถาบันพระปกเกล้า
2) หลักสู ตรฝึ กอบรมการเมื องและการเลื อกตั้งระดับสู ง สานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
3) หลัก สู ตรฝึ กอบรมนัก การเมื องโรงเรี ย นการเมื องพลตรี ส นั่นขจร
ประศาสน์
4) หลักสู ตรฝึ กอบรมโรงเรี ยนผูน้ าพลตรี จาลอง ศรี เมือง
1.2.3 เอกสารเกี่ ย วกับ ผู ้น า และผูน้ าทางการเมื อ งทั้ง ในและต่ า งประเทศ
ปรากฏดังตารางที่ 3
ตำรำงที่ 3 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารผูน้ าทางการเมือง
ลำดับ
ชื่อหนังสื อ
1 Fundamental of Leadership Readings
2 Principle-Centered Leadership:
Strategies for Personal & Professional
Effectiveness

ชื่ อผู้แต่ ง
Raymond J. Burby
Stephen R. Covey

ปี ทีพ่ มิ พ์
1972
1999
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ตำรำงที่ 3 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารผูน้ าทางการเมือง (ต่อ)
ลำดับ
ชื่อหนังสื อ
3 Who Governs? Democracy and Power
in an American City
4 The Four Roles Leadership
5 The Practical Visionary: A New
World Guide to Spiritual Growth and
Social Change
6 ภาวะผูน้ า : ทฤษฎีและปฏิบตั ิ.
7 ภาวะผูน้ าที่พึงประสงค์ในยุค
โลกาภิวฒั น์ : ศึกษาจากหลักพุทธธรรม
8 คุณธรรม จริ ยธรรมผูน้ ารัฐ
9 การอภิปรายทางวิชาการ เรื่ อง
จริ ยธรรมของนักการเมือง ภายใต้
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่
10 จิตวิทยาผูน้ าและมนุษยสัมพันธ์
11 ผูน้ า อานาจ และการเมืองในองค์การ =
Leaders, power and politics in
organization
12 ภาวะผูน้ า
13 ภาวะผูน้ า
14 ภาวะผูน้ า
15 ภาวะผูน้ าและการเปลี่ยนแปลง
16 ผูน้ าการเมือง : แนวทางวิเคราะห์และ
กรณี ศึกษา
17 อานาจ บุคลิกภาพและผูน้ าการ
เมืองไทย
18 อนาคตผูน้ าการเมืองไทยในสอง
ทศวรรษหน้า

ชื่ อผู้แต่ ง
Robert A. Dahl

ปี ทีพ่ มิ พ์
1961

Frankin Covey
Corinne McLaughlin and
Gordon Davidson

1999
2010

สุ เทพ พงศ์ศรี วฒั น์
นันทวรรณ อิสรานุวฒั น์ชยั

2545
2550

ปราชญา กล้าผจัญ
สานักการศึกษาต่อเนื่อง

2549
2543

บุญทัน ดอกไธสง
จุมพล หนิมพานิช

2520
2547

หฤทัย ปุตระ
กวี วงศ์พุฒ
รังสรรค์ ประเสริ ฐศรี
ธวัช บุญยมณี
ณรงค์ สิ นสวัสดิ์

2539
2542
2544
2550
2537

ยศ สันตสมบัติ

2535

เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์

2539
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ตำรำงที่ 3 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารผูน้ าทางการเมือง (ต่อ)
ลำดับ
ชื่อหนังสื อ
19 เต๋ าแห่งผูน้ าการเมือง = The tao of
politics
20 นักคิด นักรู้ และนักการเมือง : จาก
อดีตถึงปัจจุบนั
21 นักการเมืองไทย : จริ ยธรรม
ผลประโยชน์ การคอร์ รัปชัน : สภาพ
ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ แนว
ทางแก้ไข
22 นักการเมืองพันธุ์ใหม่ : ทางรอด
ประเทศไทย

ชื่ อผู้แต่ ง
วาริ นทร์ สิ นสู งสุ ด และ
วันทิพย์ สิ นสู งสุ ด
ดนัย ไชยโยธา

ปี ทีพ่ มิ พ์
2548

ธีรภัทร์ เสรี รังสรรค์

2549

โชติ มหาชัยฤทธิพร และคน
อื่นๆ

2553

2552

1.2.4 เอกสารที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ผลส ารวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนมี ต่ อ
นักการเมืองจากแหล่ งสารวจที่น่าเชื่ อถื อได้ เช่ น แหล่ งสารวจขององค์กรและมหาวิทยาลัย อาทิ
เอแบคโพล สวนดุสิตโพล สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามทุจริ ตแห่ งชาติ สถาบัน
พระปกเกล้า สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปรากฏดังตารางที่ 4
ตำรำงที่ 4 แสดงรายละเอียดผลการสารวจความคิดเห็นจากแหล่งต่างๆ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร
1 ผลสารวจเรื่ อง “ความคิดเชิงประเมินผลของประชาชนต่อ

2
3

สังคมไทยและคุณลักษณะของนายกรัฐมนตรี คนใหม่ที่
ประชาชนต้องการ : กรณี ศึกษาประชาชนทัว่ ไปในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล”
ผลสารวจเรื่ อง “บรรยากาศการเมือง รัฐธรรมนูญและ
คุณลักษณะนายกรัฐมนตรี ที่ประชาชนอยากได้: กรณี ศึกษา
ประชาชนผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งใน เขตกรุ งเทพมหานคร”
ผลสารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่ อง "คนไทยกับ
ปั ญหาคอรัปชัน่ "

แหล่งทีม่ ำ
เอแบค โพล

ปี ทีพ่ บ
2549

เอแบค โพล

2550

ศูนย์สารวจความคิดเห็น
ของประชาชน สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์

2555
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1.3 กำรวิเครำะห์ ข้อ มู ล ในการวิเคราะห์ ข ้อมู ล ผูว้ ิจยั ใช้ก ารวิเคราะห์ เชิ ง เนื้ อหา
(Content Analysis) เพื่อประมวลเนื้ อหาสาระที่สาคัญต่อคุณลักษณะของนักการเมืองที่พึงประสงค์
โดยการวิเ คราะห์ เ นื้ อ หาที่ บ รรจุ อยู่ใ นหลัก สู ต รของทั้ง 4 สถาบัน ได้แ ก่ สถาบันพระปกเกล้า
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โรงเรี ยนการเมืองของพลตรี สนัน่ ขจรประศาสน์ และโรงเรี ยน
ผูน้ าพลตรี จาลองศรี เมือง เพื่อวิเคราะห์เนื้ อหาให้เห็นถึงความเหมือนและความแตกต่างของเนื้ อหา
ในแต่ละหลักสู ตร และเพื่อนามาจัดลาดับตามน้ าหนักของข้อมูลเบื้องต้น และนาไปใช้ในการสร้าง
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ต่อไป
2. กำรสั มภำษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview)
ผูว้ ิจยั ได้ใ ช้วิธี ก ารสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก กับ นัก วิ ช าการและผูบ้ ริ หารหลัก สู ตรฝึ กอบรม
ทางด้า นผู้น าและนัก การเมื อ งของสถาบัน ต่ า งๆ ในประเทศไทยเพื่ อ ให้ไ ด้ท ราบมุ ม มองของ
นักวิชาการที่มีต่อแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักการเมืองตามแนวทางของทฤษฎี
ด้านรัฐศาสตร์ และการเมือง เพื่อนาข้อมูลด้านวิชาการมาวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดที่ได้จากการศึกษา
เอกสารและการสัมภาษณ์กลุ่มนักการเมือง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ผู้ให้ ข้อมูลสำคัญ (Key-Informants) ผูว้ ิจยั ได้แบ่งกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่ สาคัญ (KeyInformants)
โดยทั้ง 2 กลุ่ ม กลุ่ มที่ 1 และกลุ่ มที่ 2 กลุ่ มผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่ เป็ น
นักการเมือง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กลุ่มที่ 1 นก าการและผู้บริหำรสถำบันฝึ กอบรมนักกำรเมือง
1)
มีเกณฑ์ในการคัดเลื อก คือ เป็ นผูม้ ีความรู้และเชี่ ยวชาญ
ทางด้าน รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง อีกทั้งเป็ นอาจารย์ประจามหาวิทยาลัย มีผลงานประเภท
งานวิจยั บทความ หรื อหนังสื อที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในประเทศไทย และมีความสมัครใช้ในการ
ให้ขอ้ มูล ได้แก่ รองศาสตราจารย์. ดร. ไชยันต์ ไชยพร อาจารย์ประจาภาควิชาการเมืองการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) นั ก วิ ช าการและผู ้บ ริ ห ารสถาบัน ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การฝึ กอบรม
นักการเมืองในประเทศไทย โดยมี เกณฑ์ในการคัดเลื อกโดยพิ จารณาจาก เป็ นผูม้ ีความรู้ และ
เชี่ ย วชาญทางการเมื อ งการปกครอง อี ก ทั้ง เป็ นองค์ ก รที่ จ ัด อบรมพัฒ นาหลัก สู ต รเกี่ ย วกับ
นักการเมืองของสังคมไทย ประกอบด้วย 4 สถาบัน ดังต่อไปนี้
(1) ผูบ้ ริ หารหลักสู ตรฝึ กอบรมของ สถาบันพระปกเกล้า
- รศ.นิยม รัฐอมฤต ผูอ้ านวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สถาบันพระปกเกล้า
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(2) ผูบ้ ริ หารหลักสู ตรฝึ กอบรมของสานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง
- นายกฤช เอื้อวงศ์ ผูอ้ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการ
เลือกตั้ง สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(3) ผูบ้ ริ หารหลักสู ตรฝึ กอบรมของ โรงเรี ยนการเมื องพลตรี สนั่น
ขจรประศาสน์
(4).ผูบ้ ริ หารหลักสู ตรฝึ กอบรมของ สถาบันฝึ กอบรมผูน้ าโดยพลตรี
จาลอง ศรี เมือง
-

พลตรี จาลอง ศรี เมือง

กลุ่มที่ 2 กลุ่มนกการ อ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดกลุ่มนักการเมือง ออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มนักการเมืองที่มีประสบการณ์ในการทางานด้านการเมืองและเคยมีประสบการณ์ในการเข้า
ฝึ กอบรมในหลักสู ตรพัฒนานักการเมืองก่อนการประกอบอาชี พ 2)
มีประสบการณ์
ทางด้ า นการเมื อ งระดับ สู ง ซึ่ ง
นการเข้ า รั บ การฝึ กอบรมจากสถาบัน ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
น
และ 3)
มี ป ระสบการณ์ ใ นการ
มและมี ความแตกต่างหลากหลายทางด้านความคิ ดและอุดมการณ์ ในการ
ทางานการเมือง โดยกาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาคัญจาแนกตามกลุ่ม ดังนี้
1) นัก การเมื อ งที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการท างานด้า นการเมื อ ง เคยมี
ประสบการณ์ในการเข้าฝึ กอบรมในหลักสู ตรพัฒนานักการเมืองก่อนการประกอบอาชีพ
- นายวัชระ กรรณิ ก าร์ (โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
โฆษกพรรคชาติไทยพัฒนา) ผ่านการอบรมหลักสู ตรโรงเรี ยนการเมือง พลตรี สนัน่ ขจรประศาสน์,
หลักสู ตรพัฒนาการเมืองและการเลื อกตั้งระดับสู ง ของ สานักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้งและ
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรชั้นสู งการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยสาหรับนักบริ หาร
ระดับสู ง สถาบันพระปกเกล้า
- นายสุ ริยะใส กตะศิลา (ผูก้ ่อตั้งกลุ่มการเมืองสี เขียว นักเคลื่อนไหว
ทางการเมืองและอดีตสมาชิกพรรคการเมืองใหม่) ผ่านการฝึ กอบรมหลักสู ตรผูน้ ายุคใหม่ในระบอบ
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ประชาธิ ปไตยของสถาบันพระปกเกล้า และการฝึ กอบรมหลักสู ตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ระดับสู ง ของ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีประสบการณ์ทางด้านการเมืองระดับสู งซึ่ ง
น
และ
มีเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ ต้องเป็ นผู้
มีประสบการณ์การทางานการเมืองมากกว่า 10 ปี ได้แก่
- นายนิ ก ร จานง ผูอ้ านวยการหลัก สู ตรยุวชนชาติ ไ ทย เพื่ อพัฒนา
เยาวชนประชาธิ ปไตย อาจารย์พิเศษวิทยาลัยสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา (CID) มหาวิทยาลัยราช
ภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอดีตสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหลายสมัย (2531-2552)
- นายจาตุ ร นต์ ฉายแสง ผู ้ ก่ อ ตั้ ง สถาบั น ศึ ก ษาการพั ฒ นา
ประชาธิปไตย และอดีตสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหลายสมัย (2529-2550)
มี ป ระสบการณ์ ใ นการ
มและมี ค วามแตกต่ า งหลากหลายทางด้า นความคิ ด และ
อุดมการณ์ในการทางานการเมือง โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ เป็ นนักการเมืองที่มีประสบการณ์
การทางานการเมืองในระยะแรกหนึ่งหรื อสองสมัย และพร้อมที่จะให้ขอ้ มูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก
- นายณั ฏ ฐพล ที ป สุ วรรณ
สมาชิ กสภาผู้ แ ทนราษฎร
กรุ งเทพมหานคร เขต 26 และผูอ้ านวยการพรรคประชาธิปัตย์ (2550-2556)
- นายภราดร ปริ ศนานันทกุ ล สมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎร จังหวัด
อ่างทอง พรรคชาติไทยพัฒนา (2550-2556)
-นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชี รายชื่ อ
พรรคเพื่อไทย
โดยในการรายงานผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั ใช้ สัญลักษณ์ตวั อักษร กฌ แทนชื่อผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาคัญในกลุ่มนักการเมืองทั้ง 3 กลุ่ม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่
สาคัญ
2.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดแนวประเด็นการสัมภาษณ์กบั ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้ง 2 กลุ่ม เพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักการเมืองไทย ซึ่ งแนวประเด็นคาถามผูว้ ิจยั ได้
พัฒนามาจากกรอบแนวคิดในการวิจยั และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักการเมืองจากการศึกษา
เอกสารในวิธีการที่ 1 โดย แนวประเด็นการสัมภาษณ์
ประกอบด้วย แนวประเด็น
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สัม ภาษณ์
แนวประเด็น สัม ภาษณ์ ส าหรั บ
โดยมี
รายละเอียดแนวประเด็นการสัมภาษณ์พอสังเขป ดังนี้
2.2.1 แนวประเด็นสัมภาษณ์ สาหรั บนักการเมื อง ได้แก่ 1) ทัศ นะต่ อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักการเมือง 2) ความสาคัญของการศึกษากับการพัฒนานักการเมือง
เป็ นต้น
2.2.2 แนวประเด็นสัมภาษณ์ สาหรับผูบ้ ริ หารหลักสู ตร มีแนวประเด็น
คาถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 ทัศนะต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักการเมือง ส่ วนที่
2 รายละเอียดการเรี ยนการสอนและเป้ าประสงค์ของหลักสู ตร ส่ วนที่ 3 ความสาคัญของการศึกษา
กับการพัฒนานักการเมือง
2.3 กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ ได้รับจากการสัมภาษณ์ และการศึกษาเอกสารมาวิเคราะห์
เนื้ อหาคุ ณลัก ษณะของนักการเมืองที่ พึงประสงค์ จากการสัมภาษณ์ และแนวทางในการจัดการ
เรี ยนรู้เพื่อพัฒนานักการเมืองมาหาตัวแปรร่ วมของข้อมูลทั้งความเหมือนและความต่างโดยข้อมูลที่
ผ่านการวิเคราะห์แล้วไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิทางด้านวิชาชี พและทางด้านวิชาการตรวจสอบความตรง
ของตัวแปรและเนื้ อหาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักการเมือง เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา
เป็ นแบบสอบถามเพื่อนามาใช้ในการสารวจความคิดเห็นในส่ วนต่อไป
เมื่อได้ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ ห้สัมภาษณ์ท้ งั สองกลุ่มแล้วจึงนาข้อมูล
ที่ได้กลับมาวิเคราะห์ประเด็นต่างๆของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักการเมือง เพื่อนามาใช้เป็ น
แนวทางในการออกแบบแนวประเด็นคาถามสาหรับการสารวจความคิดเห็นในขั้นตอนต่อไป
2.4 การตร อ อ
ผู้วิ จ ัย น าตัว แปรคุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ข อง
นักการเมืองที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลไปให้ผทู้ รงคุณวุฒิทางด้านการเมืองและด้านรัฐศาสตร์
ตรวจสอบตัวแปรคุ ณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักการเมืองที่จะนาไปพัฒนาเป็ นแบบสอบถาม
ประกอบด้วย
2.4.1 ผูท้ รงคุณวุฒิที่เป็ นนักวิชาการที่มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
ทางการเมื อ งระดับ ชาติ แ ละมี ป ระสบการณ์ ใ นการบริ ห ารสถาบัน ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การพัฒ นา
นักการเมือง คือ
2.4.2 ผูท้ รงคุ ณวุฒิที่เป็ นนักวิจยั และนักวิชาการทางด้านรั ฐศาสตร์ และ
การเมือง
ระดับชาติ คือ
2.4.3 ผูท้ รงคุ ณวุฒิที่ เป็ นนักวิชาชี พ ที่ มีประสบการณ์ ในการปฏิ บ ตั ิงาน
ทางด้า น
ในตาแหน่ ง ระดับ ชาติ และเป็ นที่ ย อมรั บ ในฐานะนัก วิช าการการเมื อง คื อ
คุณวีระ
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เมื่อได้ตวั แปรคุ ณลักษณะที่ตรวจสอบความตรงของเนื้ อหาจากผูท้ รงคุ ณวุฒิ
แล้วจึงความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิมาและปรับปรุ งตัวแปรให้มีความเหมาะสมก่อนนาตัวแปรไป
ใช้ในขั้นตอนการสารวจความคิดเห็นต่อไป
3. การ าร ควำมคิดเห็น
ผูว้ ิจยั ใช้รูปแบบการสารวจความคิดเห็นแบบวัดครั้งเดียว (one-shot descriptive study)
โดยใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็ นเครื่ องมื อในการสารวจความคิดเห็ น คุ ณลักษณะที่ พึ ง
ประสงค์ของนักการเมืองโดยเก็บแบบสารวจความคิดเห็ นกับกลุ่มตัวอย่างนักการเมืองระดับชาติ
และระดับ ท้องถิ่ นและกลุ่ มตัวอย่างประชาชนทัว่ ไป เพื่ อให้ท ราบถึ ง มุ ม องความคิ ดเห็ นที่ มี ต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักการเมือง ก่อนที่จะนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อคัดเลือก
เป็ นประเด็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่จะใช้ในการศึกษาเพื่อนาไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมใน
การทดลองกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้กบั กลุ่มนักการเมืองในการดาเนินการขั้นตอนต่อไป
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
3.1.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ ม ได้แก่ 1) กลุ่ ม
นักการเมืองและ 2) กลุ่มประชาชน โดยกลุ่มนักการเมืองแบ่งออกเป็ นนักการเมืองระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม จานวนประชากรของกลุ่มนักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นนั้น
ไม่มีตวั เลขที่เป็ นทางการที่เชื่อถือได้แน่นอน สาหรับงานวิจยั ชิ้นนี้ จึงกาหนดให้ประชากรของกลุ่ม
นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่ นมี จานวนเกิ น 1 แสน คนขึ้นไป เพื่อความสะดวกในการ
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง สาหรับประชากรกลุ่มประชาชน ได้แก่ จานวนประชากรที่อาศัยอยูใ่ น
เขตกรุ งเทพมหานคร ในปี 2554 มีจานวน 5,674,843 คน (กรมการปกครอง: ออนไลน์) ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
1) สาหรับกลุ่มนักการเมือง ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขนาดกลุ่ มตัวอย่างโดยเปิ ด
ตาราง Taro Yamane ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ 95% โดยมี ค่าความคลาดเคลื่ อน +/- 10% ณ จานวน
ประชากรมากกว่า 1 แสน คนขึ้ นไป ได้ขนาดกลุ่ มตัวอย่างขั้นต่ าจานวน 100 คน อย่างไรก็ตาม
งานวิจยั ครั้งนี้ ได้เก็บกลุ่มตัวอย่างนักการเมืองจากส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค จานวนทั้งสิ้ น 267 คน
2) สาหรับกลุ่มตัวอย่างประชาชน ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย
เปิ ดตาราง Taro Yamane ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน +/- 10% ณ จานวน
ประชากรมากกว่า 1 แสน คนขึ้ นไป ได้ขนาดกลุ่ มตัวอย่างขั้นต่ าจานวน 100 คน อย่างไรก็ตาม
งานวิจยั ครั้งนี้ ได้เก็บกลุ่มตัวอย่างประชาชนจากส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค จานวนทั้งสิ้ น 391 คน
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3.1.2 วิธีการสุ่ มตัวอย่าง ในการเก็บข้อมูลการสารวจความคิดเห็ นทั้งจากกลุ่ม
นักการเมืองและกลุ่มประชาชนทัว่ ไปโดยใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างที่แตกต่างกัน
1) กลุ่ ม ตัว อย่ า งนั ก การเมื อ ง ผู ้วิ จ ัย ได้ ก าหนดการสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบ
เฉพาะเจาะจงในกลุ่มตัวอย่างนักการเมือง ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ระดับ คือ
(1) กลุ่มตัวอย่างนักการเมืองระดับชาติ มีการกระจายแบบสอบถามไปยัง
พรรคการเมืองต่างๆ ที่มีสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรได้แก่ พรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิ ปัตย์ และ
พรรคชาติไทยพัฒนาและวุฒิสภา
(2) ส าหรั บ กลุ่ ม ตัว อย่ า งนัก การเมื อ งระดับ ท้อ งถิ่ น มี ก ารกระจาย
แบบสอบถามไปยังนักการเมืองท้องถิ่น 4 ภูมิภาคทัว่ ประเทศโดยใช้เกณฑ์การคัดเลื อกพื้นที่จาก
จังหวัดที่ มีจานวนประชากรที่ ม ากที่ สุดในแต่ล ะภูมิ ภาคและใช้วิธี การสุ่ ม แบบเฉพาะเจาะจงใน
จัง หวัดที่ มี จานวนประชากรรองลงมาเพื่อให้มี การกระจายความแตกต่ า งทางด้านความคิ ดทาง
การเมือง ได้แก่
ภาคเหนื อ ประกอบด้ว ย จัง หวัด เชี ย งใหม่ จัง หวัด เชี ย งราย จัง หวัด
นครสวรรค์
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดศรี สะ
เกษ จังหวัดสุ รินทร์ และจังหวัดชัยภูมิ
ภาคกลาง ประกอบด้ว ย กรุ ง เทพมหานคร จัง หวัด นนทบุ รี จัง หวัด
ฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี
ภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดนครศรี ธรรมราช จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี และ
จังหวัดสงขลา ในขณะที่กลุ่มประชาชนใช้วธิ ี การสุ่ มแบบบังเอิญในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร นนทบุรี
4
3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้พ ฒ
ั นาแบบสอบถามความคิ ดเห็ นเกี่ ย วคุ ณลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ข อง
นักการเมือง ที่ได้จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก โดยแบ่งคุ ณลักษณะออกเป็ น 4
ด้านประกอบด้วย 1) คุณลักษณะด้านพฤติกรรม 2) คุณลักษณะจิตใจ 3) คุณลักษณะด้านความคิด
และ 4) คุ ณ ลัก ษณะด้า นความรู้ โดยแบ่ ง แบบสอบถามส าหรั บ การส ารวจออกเป็ น
1)
ร
2)
มี
รายละเอียดต่อไปนี้
3.2.1. แบบสอบถามชุดสาหรับนักการเมือง
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1) ข้อมูลส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ภูมิลาเนา ระดับการศึกษา
และตาแหน่งทางการเมือง
2) ข้อมูลด้านวิชาชีพ ประกอบด้วย ประสบการณ์การทางานด้านการเมือง
วิ ธี ก า ร เ ข้ า สู่ ก า ร ท า ง า น ท า ง ก า ร เ มื อ ง
แ
ง ประสบการณ์ในการเข้ารับการฝึ ก
ความ
คิดเห็นต่อการจัดหลักสู ตรอบรมพัฒนานักการเมืองที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ข้อเสนอต่อแนวทางในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนา นักการเมืองให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
(Role
Model)
3) ข้อ มู ล คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ผู้วิ จ ัย ได้ ส ร้ า งตารางจัด ระดั บ
ความสาคัญ
เพื่อค้นหาการจัดลาดับความสาคัญโดย
ให้เป็ นค่าคะแนนความสาคัญของคุ ณลักษณะแต่ละข้อจากน้อยที่สุดไปมากที่สุด และใช้คาถาม
ปลายเปิ ดเพื่อให้ระบุความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยแบ่งข้อมูลคาถามออกเป็ นสี่ ตอน ดังนี้ คุณลักษณะ
ด้านพฤติกรรม คุณลักษณะด้านจิตใจ คุณลักษณะด้านความคิด
3.2.2
ชุด
ชา
1) ข้อมูลส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ภูมิลาเนา ระดับการศึกษา
อาชีพ และตาแหน่งทางการเมือง
2)
ประกอบด้วย ความสนใจทางด้าน
การเมือง ความคิดเห็นต่อนักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประสบการณ์การเข้าฝึ กอบรม
หลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับการเมือง และนักการเมืองในดวงใจ โ
น
3) ข้อมู ล คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ งประสงค์ ตารางจัดระดับ
สา
เป็ นตารางการให้คะแนนความสาคัญของคุณลักษณะแต่
ละข้อจากน้อยที่สุดไปมากที่สุด และใช้คาถามปลายเปิ ดเพื่อให้ระบุความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยแบ่ง
ข้อมูลคาถามออกเป็ นสี่ ตอน ดังนี้คุณลักษณะด้านพฤติกรรม คุณลักษณะด้านจิตใจ คุณลักษณะด้าน
ความคิด
3.3 กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ ิจยั รวบรวมแบบสอบถามจากการส่ งแบบสอบถามทาง
ไปรษณี ย ์ในพื้ นที่ ที่ เป็ นพื้นที่ ของกลุ่ มตัวอย่า งนักการเมื องระดับชาติ ในกรุ งเทพมหานคร โดย
กระจายไปยัง พรรคการเมื องที่ มี ส มาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎร ประกอบด้วย พรรคเพื่ อไทย พรรค
ประชาธิ ปัตย์ พรรคชาติไทยพัฒนา และวุฒิสภา สาหรับ กลุ่ มตัวอย่างนักการเมืองระดับท้องถิ่ น
กระจายไปยัง 4 ภูมิภาค ดังนี้
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ภาคเหนือประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดนครสวรรค์
ภาคกลาง ประกอบด้วย กรุ งเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนนทบุรี และ
จังหวัดชลบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดศรี สะเกษ จังหวัด
สุ รินทร์ และจังหวัดชัยภูมิ
ภาคใต้ จังหวัดนครศรี ธรรมราช จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา
และให้ส่งแบบสอบถามกลับคืนผูว้ ิจยั เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนกลับมาจึงนาข้อมูล
จากแบบสอบถามมารวบรวมและประมวลผลทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลในลาดับต่อไป
3.4 กำรวิเครำะห์ ข้อมูล ผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์สถิติโปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS รวบรวม
และประมวลผลเพื่อหาข้อสรุ ปแบบอุปนัย (Induction) จากข้อมูล โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ใน
การวัดตัวแปรข้อมูลด้านคุ ณลักษณะที่ พึงประสงค์ของนักการเมื องในด้านต่างๆ โดยใช้มาตรวัด
ระดับความถี่แบบ Likert’s Method of Summated Rating ดังนี้
มากที่สุด
5
คะแนน
มาก
4
คะแนน
ปานกลาง
3
คะแนน
น้อย
2
คะแนน
น้อยที่สุด
1
คะแนน
3.4.1 เกณฑ์การแปลความหมาย การแปลความหมาย ใช้วิธีคานวณค่าเฉลี่ยของ
ค่าตัวแปรทั้งหมด ตั้งแต่ 1 ถึง 5 มาแบ่งกลุ่มโดยมีความหมายดังต่อไปนี้
4.20 - 5.00
=
มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด
3.40 - 4.19
=
มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
2.60 - 3.39
=
มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.80 - 2.59
=
มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับน้อย
1.00 - 1.79
=
มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
3.4.2 เกณฑ์ก ารคัด เลื อ กคุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ผู้วิจ ัย ใช้ก ารคัด เลื อก
คุ ณลักษณะที่ พึงประสงค์เพื่อที่ จะนามาใช้เป็ นประเด็นในการศึ กษาในขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้น ใช้วิธีการเลือกจากค่าเฉลี่ยที่สูงเป็ นอันดับหนึ่ ง ในประเด็นคุณลักษณะแต่ละด้าน
ทั้งจากแบบสารวจสาหรับนักการเมืองและสาหรับประชาชน
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การศึกษาและการวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักการเมืองในขั้นตอนที่
1 เพื่ อ ให้ ไ ด้ป ระเด็ น คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ข องนัก การเมื อ งจากกลุ่ ม นัก การเมื อ งและกลุ่ ม
ประชาชน เพื่อนาข้อสรุ ปจากการสารวจความคิดเห็น มาใช้เป็ นตัวชี้ วดั และเป้ าหมายในการยกร่ าง
กระบวนการและคัดเลือกกิจกรรมเพื่อนามาใช้ในการทดลองในขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนำคุณลักษณะของนักกำรเมืองบนฐำน
ทฤษฎีกำรเรียนรู้ เพือ่ กำรเปลีย่ นแปลงทีน่ ำไปสู่ คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
การพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐานทฤษฎี
การเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงนั้น ผูว้ จิ ยั ใช้เทคนิคการวิจยั และพัฒนา (Research and) กระบวนการ
จัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
โดยแบ่งออกเป็ น 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การยกร่ างกระบวนการ (R1) 2) การพัฒนากระบวนการโดย
ผูท้ รงคุณวุฒิ (D1) 3) การทดลองกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ฯ ครั้ งที่ 1 (R2) 4) การปรับปรุ งและ
พัฒนากระบวนการครั้งที่ 1(D2) 5) การทดลองกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ฯ ครั้งที่ 2 (R3) และ 6)
การปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการจากครั้งที่ 2 (D3) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการทดลองกระบวนการเรี ย นรู ้ ใ นครั้ งนี้ ประกอบด้วย กลุ่ ม นักการเมื องทั้ง
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่ผา่ นการได้รับเลือกตั้งหรื อแต่งตั้งมาแล้ว
1 สมัยและผูท้ ี่มี
ความสนใจจะเป็ นนักการเมืองในอนาคต จานวน 2 กลุ่ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1.1 กลุ่มที่ 1 กลุ่มนักการเมื องที่ดารงตาแหน่ งนักการเมืองระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่ นที่มีประสบการณ์ ในการทางานการเมือง ไม่จากัดอายุของกลุ่มตัวอย่าง และมีความ
สมัครใจในการเข้าร่ วมกิจกรรมได้เต็มเวลา
2.1.2 กลุ่มที่ 2 กลุ่มผูท้ ี่มีความสนใจอยากจะเป็ นนักการเมืองในอนาคตทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่ น ที่ ยงั ไม่มีตาแหน่ งทางการเมื อง และมี ความสมัครใจในการเข้าร่ วม
กิจกรรมได้เต็มเวลา
1) เกณฑ์การคัดเลื อกกลุ่ ม ตัวอย่าง ใช้วิธีก ารคัดเลื อกกลุ่ มตัวอย่า ง
นักการเมืองโดยการสุ่ มแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling Technique) จากการอ้างอิงของบุคคลที่เป็ น
นักการเมื องจากพรรคการเมื องต่า งๆโดยพิ จารณาจากผูท้ ี่เป็ นนัก การเมืองระดับชาติ และระดับ
ท้องถิ่ นประกอบกับประสบการณ์ การทางานทางการเมืองโดยกาหนดให้ผ่านการรับเลื อกตั้งหรื อ
แต่ งตั้งมาแล้วอย่า งน้อยหนึ่ งสมัย และสมัค รใจที่ จะเข้าร่ วมกระบวนการ เนื่ องจากการเข้าร่ วม
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กิจกรรมต้องอาศัยความต่อเนื่ องจึงจาเป็ นต้องมีความสมัครใจและให้เวลาในการเข้าร่ วมกิจกรรม
อย่างสม่าเสมอ
สาหรับกลุ่มผูท้ ี่มีความสนใจจะเป็ นนักการเมืองในอนาคตพิจารณา
จาก เพศ อายุ ภูมิภาค ประสบการณ์ การทางานที่เกี่ ยวข้องกับการเมือง ความตั้งใจในการเข้าร่ วม
กิ จกรรมและอุ ดมการณ์ ทางการเมื องที่ สนใจสมัค รเข้าร่ วมกิ จกรรมจากการอ้า งอิ ง ผ่า นสถาบัน
พัฒนาทางการเมือง(สถาบันเจตนาดี)
2) การคัดเลื อกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการคัดเลื อกกลุ่มตัวอย่างจากการ
สมัค รเข้าร่ วมโครงการผ่า นช่ องทางของสถาบันที่ เป็ นองค์กรอิ สระในการพัฒนาทางการเมื อง
(สถาบันเจตนาดี)ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้ติดต่อประสานงานเพื่อขอความร่ วมมือในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจาก
เครื อข่ายของสถาบัน โดยพิจารณาจากข้อมูลในใบสมัครเข้าร่ วมโครงการในประเด็นเหตุผลใน
การเข้าร่ วมกิจกรรม เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีความสมัครใจและมีความสนใจทางการเมืองที่จะเข้า
ร่ วมกิ จกรรม โดยกาหนดให้กลุ่มตัวอย่างมีความหลากหลายทางความคิดและประสบการณ์ ซ่ ึ งจะ
เป็ นองค์ประกอบสาคัญในการแลกเปลี่ยนอย่างมีเหตุผลที่จะเป็ นประโยชน์ในการทดลอง ปรากฏ
ดังตารางที่ 5 และ 6
ตำรำงที่ 5 ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ลุ่มที่1 กลุ่มนักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น จานวน 7 คน
เลขที่

เพศ

อำยุ
(ปี )

ตำแหน่ งทำงกำรเมือง
ระดับชำติ

1

ชาย

73

เลือกตั้ง
-

2

หญิง

66

-

3

ชาย

61

สมาชิก
วุฒิสภา

แต่ งตั้ง
-

เลขาธิการ
ประจาคณะกรร
มาธิ
การวุฒิสภา
ที่ปรึ กษา
รัฐมนตรี

ระดับท้ องถิ่น
เลือกตั้ง
แต่ งตั้ง
ที่ปรึ กษานายก
องค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัด

-

-

-

-

เหตุผลในกำรร่ วมกิจกรรม
ต้องการศึกษาหาความรู้ และ
ประสบการณ์เพิ่มเติมกับ
สังคมใหม่ที่เปลี่ยนแปลง
และอยากรับรู้แนวคิดของคน
รุ่ นใหม่กบั การเมืองไทย
เป็ นโอกาสที่จะได้
แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ
และการพัฒนาตนเอง
ทางด้านการเมือง
ต้องการเป็ นส่ วนหนึ่ งในการ
รู ้ทนั การเมืองและการแก้ไข
ปั ญหานักการเมืองที่ไม่มี
คุณธรรมจริ ยธรรมถ้ามี
โอกาสทาได้
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ตำรำงที่ 5 ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ลุ่มที่1 กลุ่มนักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น จานวน 7 คน
(ต่อ)
เลขที่

เพศ

อำยุ
(ปี )
50

ตำแหน่ งทำงกำรเมือง
ระดับชำติ
เลือกตั้ง
-

แต่ งตั้ง
-

-

4

ชาย

5

ชาย

49

-

6

ชาย

48

-

7

ชาย

36

ระดับท้ องถิ่น
เลือกตั้ง
แต่ งตั้ง
สมาชิก
องค์การ
บริ หารส่ วน
ตาบล
สมาชิกสภา รองนายกเทศ
เทศบาล
มนตรี
-

ที่ปรึ กษา
กิตติมศักดิ์
กรรมาธิการ
สมาชิกสภาผู้
แทนราษฎร
1 สมัย

-

-

เหตุผลในกำรร่ วมกิจกรรม
อยากได้ความคิดดีๆไป
กระจายในหมู่บา้ นชนบท
บ้าง
รับรู ้กระบวนการใหม่ๆ ใน
การพัฒนาตนเอง
ต้องการประสบการณ์ใหม่
เพื่อนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
กับตัวเองและผูอ้ ื่น
ต้องการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ อยาก
ได้เห็นความหลาก หลายใน
มุมมองของการเมือง

ตำรำงที่ 6 ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ลุ่มที่ 2 กลุ่มบุคคลที่มีความตั้งใจจะเป็ นนักการเมืองในอนาคต
จานวน 11 คน
เลข
ที่
8

อำชีพ

ชาย

อำยุ
(ปี )
57

9

ชาย

57

-

-

-

10

ชาย

56

-

กรมชลประทาน

-

11

ชาย

54

-

กรมป่ าไม้

-

เพศ

อำสำสมัคร
ก่อตั้งศูนย์
เด็กด้อย
โอกาส

รับรำชกำร
-

เอกชน
-

เหตุผลในกำรร่ วมกิจกรรม
พนักงำนของรัฐ
อยากมีความรู้ความสามารถ
และเข้าถึงหลักแห่ งความเป็ น
จริ งของแนวทางการเมืองใน
ยุคปัจจุบนั และอยากจะเอา
ปฏิบตั ิเพื่อสังคมต่อไป
การไฟฟ้ านคร เพื่อพัฒนาตนเองและเพื่อนา
หลวง
ความรู ้ไปเผยแพร่ ให้กบั
ชุมชน เพื่อเป็ นแนวทางใน
การเลือกนักการเมืองรุ่ นใหม่
เพื่อศึกษาหาความรู้และ
ประสบการณ์การทางาน
การเมืองในอนาคตต่อไป
อยากแชร์ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ดีและ
แตกต่าง
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ตำรำงที่ 6 ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ลุ่มที่ 2 กลุ่มบุคคลที่มีความตั้งใจจะเป็ นนักการเมืองในอนาคต
จานวน 11 คน (ต่อ)
เลข
ที่
12

อำชีพ

ชาย

อำยุ
(ปี )
54

อำสำสมัคร
-

รับรำชกำร
ตารวจ

เอกชน
-

13

ชาย

48

-

-

อิสระ

14

หญิง

48

-

-

ผูจ้ ดั การ
ทัว่ ไป

15

ชาย

35

-

-

-

16

ชาย

30

-

-

-

17

ชาย

29

-

ตารวจ

-

18

ชาย

23

อาสาสมัคร
อิสระ

-

-

เพศ

เหตุผลในกำรร่ วมกิจกรรม
พนักงำนของรัฐ
มีความสนใจการทางานทาง
การเมือง และอยากเรี ยนรู ้สิ่ง
ใหม่ๆโดยเฉพาะ “ความเป็ น
นักการเมืองที่ดี”
มีความสนใจในหลักสูตร
และการพัฒนาตนเองให้เป็ น
นักการเมืองในอนาคต
สนใจเนื้ อหาการเรี ยนรู ้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การทางาน
และทัศนคติของนักการเมือง
ที่จะต้องเป็ นตัวแทนของ
ประชาชนการกาหนดทิศทาง
ในการบริ หารประเทศที่
เกี่ยวกับประชาชนทุกคน
ศาลปกครอง พัฒนาตนเองให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับการเมือง
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
สานักงาน
อยากได้ความคิดเห็นใหม่ๆ
เลขาธิการ
ในการพัฒนาตนเอง
รัฐสภา
ต้องการมีส่วนร่ วมในการ
เรี ยนรู้อบรม หลักสูตร
เกี่ยวกับประชาธิ ปไตย
ต้องการพัฒนาตัวเองให้เป็ น
นักการเมืองที่ดีที่มี
ประสิ ทธิภาพในอนาคต และ
นาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดใน
สังคม

2.2 ขั้น ตอนการพัฒ นากระบวนการจั ด การเรี ยนรู้ เ พื่ อ พัฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะของ
นักการเมืองบนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่นาไปสู่ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผูว้ ิจยั
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ได้นาเทคนิคการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) โดยแบ่งออกเป็ น 6 ขั้นตอนซึ่ ง โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 กำรยกร่ ำงกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ (R1)
ผู้วิ จ ัย น าผลการศึ ก ษาที่ ไ ด้ การส ารวจความคิ ด เห็ น ในขั้น
คุ ณลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ข องนักการเมืองทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย คุ ณลัก ษณะด้านพฤติ ก รรม
คุณลักษณะด้านจิตใจ คุณลักษณะด้านความคิด และคุณลักษณะด้านความรู้ มาศึกษาถึงแนวทางใน
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมือ ง โดยผูว้ ิจยั ได้ศึกษาและพิจารณา
กิจกรรมตามแนวคิดจิตตปั ญญาศึกษาที่นาไปสู่ การเปลี่ ยนแปลงบนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) เป็ นหลักในการคัดเลือกกิจกรรม แล้วนาไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญ
ตรวจสอบก่อนนาใช้เป็ นเครื่ องมือไปทดลอง
1) กำรคัดเลือกกิจกรรมและพัฒนำเครื่องมือ
การคัดเลื อ กกิ จกรรมที่ จะใช้ใ นกระบวนการจัดการเรี ย นรู้ ผูว้ ิจยั ค านึ ง ถึ ง
ผลสั ม ฤทธิ์ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ต่ อ กลุ่ ม ตัว อย่ า งตามกรอบทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ เ พื่ อ การเปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก
การเรี ยนรู ้ผ่านประสบการณ์ การใคร่ ครวญอย่างมี
วิจารณญาณ และการแลกเปลี่ ย นอย่า งมี เหตุ ผ ลอันจะนาไปสู่ ก ารปรั บ เปลี่ ย นมโนทัศน์ โดยมี
คุณลักษณะพึงประสงค์ที่คน้ พบจากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 เป็ นตัวกาหนดเนื้ อหาสาระที่จะนาไปใช้
เป็ นเป้ าหมายตัวชี้ วดั ในการดาเนิ นกิ จกรรม ซึ่ งกิ จกรรมที่จดั ขึ้นจะเป็ นประสบการณ์ ใหม่ที่จะไป
กระทบกับกรอบมโนทัศน์เดิ มของกลุ่มตัวอย่าง
โดยมีหลักการใน
การคัดเลือกกิจกรรม ดังนี้
(1) กิจกรรมฐานกาย เพื่
และการเคลื่ อ นไหวร่ างกาย การท ากิ จ กรรมเดี่ ย ว
การวาดภาพ กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่ างกาย
(2) กิจกรรมฐานปั ญญา เพื่อก่อให้เกิดการคิด การใคร่ ครวญ และการแลก
เปลี่ยนอย่างมีวจิ ารณญาณ การคิดอย่างมีเหตุผล เช่น การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาการสะท้อนตัวตน
การจัดระบบความคิด
(3) กิ จกรรมฐานใจ เพื่อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ เข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น เรี ยนรู้
ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ ง เช่น การห้อยแขวนการตัดสิ น การเขียนบันทึก (Diary & Journal) การสงบ
นิ่งและรับฟัง การแสดงบทบาทสมมติ การแลกเปลี่ยน (Dialogue)
เมื่อได้ประเด็นคุณลักษณะที่โดดเด่นของคุณลักษณะทั้ง 4 ด้าน ที่จะมาใช้
เป็ นเป้ าหมายตัวชี้ วดั ในการก าหนดร่ า งกระบวนการจัดการเรี ย นรู้ เพื่ อพัฒนานัก การเมื อง ตาม
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์ จึงคัดเลือกกิจกรรมที่มีเนื้ อหาและมีความสอดคล้องกับเป้ าหมายตัวชี้ วดั
คุณลักษณะในแต่ละด้านเพื่อนามาใช้ในกระบวนการและผนวกเข้ากับร่ างกระบวนการจัดการการ
เรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาคุ ณลักษณะของนักการเมืองบนฐานทฤษฎี การเรี ยนรู้ เพื่อการเปลี่ ยนแปลงเพื่อ
นาไปให้ผทู้ รงคุณวุฒิตรวจสอบในลาดับต่อไป โดยมี
การ
แบ่งออกเป็ น 4
ส่ วน ดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1: การกระตุน้ การเรี ยนรู้ภายใน
วัตถุประสงค์หลัก: กระตุน้ ให้เกิดการตั้งคาถามกับตนเอง
ส่ วนที่ 2: การเรี ยนรู้เชิงกระบวนการกลุ่ม
วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อให้เกิดประสบการณ์ใหม่ในการพัฒนาตนเอง
ส่ วนที่ 3: การตระหนักรู้เพื่อส่ วนรวมและสังคม
วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อให้เกิ ดการตระหนักถึ งความรู ้ สึกของคนใน
สังคมและเป็ นการกระตุน้ ให้เกิดการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
ส่ วนที่ 4: กระบวนการสร้างสรรค์แนวทางใหม่
วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อให้เกิ ดการปรับเปลี่ ยนมโนทัศน์และสามารถ
สร้างกรอบความคิดใหม่หรื อแนวทางใหม่ดว้ ยตนเอง
ขั้นตอนที่ 2 กำรตรวจสอบเนือ้ หำโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (D1)
ผูว้ ิจยั นาร่ างกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้ นในขั้นตอนที่ 1 เพื่ อจะ
นาไปใช้ใ นกระบวนการจัดการเรี ย นรู้ เพื่ อพัฒนาคุ ณลักษณะของนักการเมื อง โดยนาเสนอร่ า ง
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ และกิ จกรรมต่อผูท้ รงคุ ณวุฒิ จานวน 8 ท่าน เพื่อพัฒนากระบวนการ
จัดการเรี ยนรู้ฯ โดยการคัดเลือกกิจกรรมโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดย
มีผทู้ รงคุณวุฒิตรวจสอบร่ างกระบวนการ ประกอบด้วย
1) ผูท้ รงคุณวุฒิด้านการนาทฤษฎี การเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ ยนแปลงไปใช้ใน
รู ปแบบของละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง
- คุณพฤหัส พหลกุลบุตร
และ
หัวหน้า
2) ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นการน าทฤษฎี การเรี ยนรู้ เ พื่ อ การเปลี่ ย นแปลง
ไ
-คุณสมพร ครู้ก กระบวนกร
3) ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นภาพยนตร์ และการใช้ภาพยนตร์ เป็ นสื่ อในการ
ษ์
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4)

ตัน ธนา ศิ ล ปิ นอิ ส ระ
ที่ เ ป็ นอาจารย์ป ระจ า

มหาวิทยาลัย
5)

ที่เป็ นอาจารย์ประจามหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจาภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
6)
ที่ เ ป็ นอาจารย์ป ระจ า
มหาวิทยาลัย
- ดร.ประภัสสร จันทร์ สถิตย์พร อาจารย์ประจาภาควิชาวาทวิทยาและ
สื่ อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7)
- คุ ณ นฤมล อิ น ทรลัก ษณ์ พนัก งานฝึ กอบรมวิ ท ยาลัย การเมื อ งการ
ปกครองสถาบันพระปกเกล้า
จากการสนทนากลุ่ ม (Focus Group Discussion) ผูท้ รงคุ ณวุ ฒิ เพื่ อคัดเลื อ ก
เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลองกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ โดยพิจารณาร่ างกระบวนการที่จะนาไปใช้
ในการทดลองและคัดเลือกกิจรรมสาหรับนามาใช้ในการทดลองครั้งที่ 1 ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดการเรี ยนรู ้
ทั้ง 4 ส่ วน ได้แก่ 1) กระตุน้ การเรี ยนรู้ภายใน 2)การเรี ยนรู้เชิงกระบวนการกลุ่ม 3) การตระหนักรู้ถึง
ส่ วนรวมและสังคม และ 4) กระบวนการสร้างสรรค์แนวทางใหม่ โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมใน
แต่ละส่ วน วัตถุประสงค์ ลักษณะการจัดกิจกรรมและเครื่ องมือที่ใช้ ขั้นตอนในการดาเนิ นกิจกรรม
วิ ธี ก ารแล ะ เครื่ องมื อที่ ใ ช้ ใ นก ารประ เมิ น แล ะ ตั ว ชี้ วั ด ใ นก า รประ เมิ น ดั ง ต่ อ ไปนี้
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ตำรำงที่ 7 เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งที่ 1
ส่ วนที่ 1: การกระตุน้ การเรี ยนรู้ภายใน วัตถุประสงค์ หลัก: กระตุน้ ให้เกิดการตั้งคาถามกับตนเองทาความเข้าใจภายในตนเอง
ลักษณะกำรจัดกิจกรรม
วิธีกำรและเครื่องมือ
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ขั้นตอนในกำรดำเนินกิจกรรม
และเครื่องมือทีใ่ ช้
ทีใ่ ช้ ในกำรประเมิน
1.กิจกรรมละลาย
พฤติกรรม
“ทาป้ ายชื่อ” “1ชื่อ1ท่า”
“หัวใจสี่ หอ้ ง”

1. เพื่อเป็ นการเตรี ยมความ
ใช้วธิ ีการเล่าเรื่ องตนเองผ่าน
พร้อมก่อนเข้าร่ วมกิจกรรม
การทาป้ ายชื่อ
ต่อๆไป
2. เพื่อเป็ นการทาความรู ้จกั กัน
และละลายพฤติกรรม

2. กิจกรรมสานสัมพันธ์ 1. เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมอบรมมี
ใช้ลกั ษณะในการอภิปราย
“การร่ างธรรมนูญ
ส่วนร่ วมในการกาหนดแนว กลุม่
การเรี ยนรู ้ร่วมกัน”
ทางการอยูร่ ่ วมกันด้วยตนเอง
ซึ่งตรงตามแนวทาง
ประชาธิปไตย
2. เปิ ดโอกาสแสดงเหตุผล
และรับฟังเหตุผลของผูอ้ ื่น
ก่อนตัดสิ นใจและหาข้อสรุ ปที่
ทุกคนยอมรับร่ วมกันได้

“ทาป้ ายชื่อ” แจกกระดาษแข็งและสี ชนิด
ต่างๆ ให้เขียนชื่อตนเองพร้อมตกแต่ง
ตามใจชอบ และบรรยายเล่าเรื่ องตนเอง
จากป้ ายชื่อที่ประดิษฐ์ข้ ึน
“1ชื่อ1ท่า” ขานชื่อตัวเองพร้อมท่าทาง
ประกอบ
“หัวใจสี่ หอ้ ง” พูดคุยกับเพื่อนตามโจทย์ที่
ได้รับ
1. ให้ผเู ้ ข้าร่ วมอบรม เขียนกฎ กติกา ใน
การอยูร่ ่ วมกันบนโพสต์อิทขึ้นมาคนละ
หนึ่งข้อ แล้วนามาติดหน้าชั้นเรี ยน
2. วิทยากรจัดรวบรวมข้อความที่
เหมือนกันไว้เป็ นกลุ่ม
3. ให้ผอู ้ บรมร่ วมอภิปรายแสดงเหตุผลว่ ำ
จะรับข้อความใดไม่รับข้อความใดบ้าง
4. สรุ ปและหาฉันทามติร่วมกัน(โดยไม่มี
การโหวต)

ตัวชี้วดั ในกำร
ประเมิน
- คุณลักษณะด้าน
พฤติกรรม : มนุษย
สัมพันธ์

1. สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกของผูเ้ ข้าร่ วม
อบรม
2. สังเกตวิธีการแสดง
เหตุผล,วิธีการจัดการกับ
ปั ญหาและการตัดสิ นใจ
ของผูเ้ ข้าร่ วมอบรม

- คุณลักษณะด้าน
พฤติกรรม ความ
รับผิดชอบ
-คุณลักษณะด้าน
ความรู ้ดา้ นสังคม
และศาสนาประเด็น
พลเมืองที่ดี และ
ความรู ้ดา้ นการ
ปกครอง
(ประชาธิปไตย)
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สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกของผูเ้ ข้าร่ วม
อบรม
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ตำรำงที่ 7 เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งที่ 1 (ต่อ)
ส่ วนที่ 1: การกระตุน้ การเรี ยนรู้ภายใน วัตถุประสงค์ หลัก: กระตุน้ ให้เกิดการตั้งคาถามกับตนเองทาความเข้าใจภายในตนเอง
ลักษณะกำรจัดกิจกรรม
วิธีกำรและเครื่องมือ
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ขั้นตอนในกำรดำเนินกิจกรรม
และเครื่องมือทีใ่ ช้
ทีใ่ ช้ ในกำรประเมิน
3. ผูน้ า 4 ทิศ

4.กิจกรรมแผนที่ชีวติ

1. เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมอบรม
เกิดการใคร่ ครวญตนเอง
และทบทวนพฤติกรรม
ที่ผา่ นมา
2. เพื่อให้รู้จกั และเข้าใจ
ตนเองและผูอ้ ื่น

1. สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกของผูเ้ ข้าร่ วม
อบรม
2. สังเกตวิธีการแสดง
เหตุผล,วิธีการจัดการกับ
ปั ญหาและการตัดสิ นใจ
ของผูเ้ ข้าร่ วมอบรม
สังเกตความคิดและ
พฤติกรรมที่สะท้อน
จากการทากิจกรรมและ
การแลกเปลี่ยนในการ
วิเคราะห์ตนเอง

- คุณลักษณะด้าน
พฤติกรรม : มนุษย
สัมพันธ์,รับผิดชอบ

- คุณลักษณะด้าน
พฤติกรรม : มนุษย
สัมพันธ์ และความ
รับผิดชอบ
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- ใช้ลกั ษณะในการอภิปราย วิทยากรชวนให้ใคร่ ครวญและวิเคราะห์
กลุ่ม
ลักษณะของตนเอง ก่อนที่จะอธิบาย
ลักษณะของสัตว์ประจา
ทิศทั้งสี่ จากนั้นให้ผเู ้ ข้าร่ วมอบรมเลือก
ลักษณะที่ใกล้เคียงกับตัวเองมากที่สุด แล้ว
ระดมความคิดเห็นภายในกลุ่มย่อย
ก่อนนาเสนอในกลุ่มใหญ่และให้ซกั ถาม
1. เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมอบรม
ใช้วธิ ีการวาดภาพเพื่อ
1. ให้ผอู ้ บรมแต่ละท่านนัง่ นิ่งๆและย้อน
เรี ยนรู ้ตนเอง ด้วยการสื บค้น สะท้อนความคิด
นึกถึงภาพชีวติ ในอดีต
เรื่ องราวที่ผา่ นมาของตนเอง
2. ให้เลือกภาพที่เป็ นจุดเปลี่ยนของชีวติ
2. เกิดการคิดใคร่ ครวญ
มาหนึ่งภาพและนึกให้ชดั เจนทั้งภาพ เสี ยง
ทบทวนตนเอง
สี คาพูด ท่าทางต่างๆ
3. เปิ ดพื้นที่ให้ผเู ้ ข้าร่ วมอบรม
3. วาดภาพนั้นลงบนกระดาษแผ่นเล็ก
ได้แบ่งปันประสบการณ์กบั
4. วาดเส้นทางชีวติ ของตนเองจากอดีตสู่
ผูอ้ ื่น
ปั จจุบนั บนกระดาษแผ่นใหญ่ แล้วแปะ
ภาพเล็กไว้บนกระดาษแผ่นใหญ่ให้ตรง
กับช่วงเวลานั้นๆ
5. พูดคุยแลกเปลี่ยนในกลุ่ม

ตัวชี้วดั ในกำร
ประเมิน
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ตำรำงที่ 7 เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งที่ 1 (ต่อ)
ส่ วนที่ 1: การกระตุน้ การเรี ยนรู้ภายใน วัตถุประสงค์ หลัก: กระตุน้ ให้เกิดการตั้งคาถามกับตนเองทาความเข้าใจภายในตนเอง
ลักษณะกำรจัดกิจกรรม
วิธีกำรและเครื่องมือ
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ขั้นตอนในกำรดำเนินกิจกรรม
และเครื่องมือทีใ่ ช้
ทีใ่ ช้ ในกำรประเมิน
1. เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมอบรม
ใช้วธิ ีการรับฟังอย่างลึกซึ้ง
เรี ยนรู ้จากเรื่ องเล่าของเพื่อนที่ และการสนทนากลุ่ม
มีประสบการณ์
2 ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมสะท้อน
เรื่ องราวที่ได้ฟังเทียบเคียงกับ
ประสบการณ์ของตน

สนทนากลุ่มย่อยเกี่ยวกับการดาเนินชีวติ
ในการเป็ นนักการเมือง

6.กิจกรรม จัดดอกไม้
จัดใจ

1. เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมอบรม
การเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น
สารวจความต้องการของ
ตนเองและเปิ ดเผยต่อผูอ้ ื่น
2. เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมอบรมได้มี
โอกาสในการรับฟังความคิด
และเข้าใจผูอ้ ื่นมากขึ้น
3. เพื่อเป็ นแนวทางในการ
สร้างความเข้าใจผูอ้ ื่นและการ
อยูร่ ่ วมกันกับผูท้ ี่มีความ
คิดเห็นแตกต่าง

ให้ผเู ้ ข้าอบรมเลือกแจกันและดอกไม้ที่
เตรี ยมไว้โดยให้หยิบได้ครั้งเดียว และจัด
ดอกไม้ใส่แจกันตามที่ตนเองต้องการ ให้
เวลาการจัดจนกระทัง่ เสร็ จพร้อมกัน
จากนั้นให้แต่ละท่านอธิบายสะท้อน
ความคิดในการเลือกแจกันและดอกไม้ใน
การจัดจนครบทุกท่าน
จากนั้นนาดอกไม้และแจกันมาคืนหน้า
ห้องตามเดิม

สังเกตวิธีการสะท้อน
ตัวตนในการอภิปราย
โดยดูจากการเขียน
สะท้อนความรู ้สึกท้าย
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การเทียบเคียง
การตัดสิ นคุณค่าของ
ตนเองและผูอ้ ื่น
1. วิธีการพูดสะท้อน
ความรู ้สึกของตนเอง
2. วิธีการพูดสะท้อนถึง
ผูอ้ ื่น

-คุณลักษณะด้าน
พฤติกรรม : มนุษย
สัมพันธ์

- คุณลักษณะด้าน
พฤติกรรม : มนุษย
สัมพันธ์ และความ
รับผิดชอบ
คุณลักษณะด้าน
ความคิด: การมี
วิสยั ทัศน์

118

5.กิจกรรม story telling

ตัวชี้วดั ในกำร
ประเมิน

119
ตำรำงที่ 7 เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งที่ 1 (ต่อ)
ส่ วนที่ 2 การเรี ยนรู้เชิงกระบวนการกลุ่ม วัตถุประสงค์ หลัก : เพื่อให้เกิดประสบการณ์ใหม่ในการพัฒนาตนเอง
กิจกรรม

1. กลุ่มกิจกรรมอานาจ
เหนือ
- การมองเพื่อนในระดับ
ต่างๆ(สูง-ต่า-ระดับ
เดียวกัน)
- กิจกรรมกระจกเงา
- กิจกรรมแม่เหล็ก
-กิจกรรมพรหมสี่ หน้า
-กิจกรรมนีโม

วัตถุประสงค์

1. เรี ยนรู ้การเป็ นผูน้ าและผู ้
ตาม
2. การสังเกตสภาวะภายใน
ของตนเองเมื่อเป็ นผูน้ าและผู ้
ตาม

ลักษณะกำรจัดกิจกรรมและ
เครื่องมือทีใ่ ช้

ขั้นตอนในกำรดำเนินกิจกรรม

แล้วให้ทากิจกรรมซ้ าอีกครั้ง โดยตั้ง
คาถามเกี่ยวกับความรู ้สึกที่แตกต่างในการ
เลือกแจกัน ดอกไม้และการจัดในครั้งที่
สองว่าเหมือนหรื อต่างจากครั้งที่หนึ่ง
อย่างไร
การทากิจกรรมคู่
1. จับคู่มองหน้ากันในระดับ
การทากิจกรรมภายนอก
ต่างๆ เช่นคนหนึ่งยืนคนหนึ่งนัง่
(ฐานกาย) ที่สามารถนาไปสู่ นัง่ เท่ากัน ยืนเท่ากัน สลับกันทา
การสะท้อน
2. จับคู่มองหน้าแล้วเคลื่อนไหวร่ างกายไป
อารมณ์และความรู ้สึกภายใน พร้อมกัน โดยมีสมาธิมองกันตลอด
3. การสมมุติให้มือของ
คนหนึ่งและหน้าของอีกคน
เป็ นแม่เหล็กให้เคลื่อนที่
ไปในทิศทางเดียวกันเหมือน
แม่เหล็กดูดกัน

วิธีกำรและเครื่องมือที่
ใช้ ในกำรประเมิน

ตัวชี้วดั ในกำร
ประเมิน

1. วิธีการพูดสะท้อน
ความรู ้สึกของตนเอง
2. วิธีการพูดสะท้อนถึง
ผูอ้ ื่น

- คุณลักษณะด้าน
พฤติกรรม : มี
มนุษย์สมั พันธ์
,ความรับผิดชอบ
- คุณลักษณะด้าน
จิตใจ : เสี ยสละ
- คุณลักษณะด้าน
ความคิด : วิสยั ทัศน์
- คุณลักษณะด้าน
ความรู ้: พลเมือง
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120
ตำรำงที่ 7 เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งที่ 1 (ต่อ)
ส่ วนที่ 2 การเรี ยนรู ้เชิงกระบวนการกลุ่ม วัตถุประสงค์ หลัก : เพื่อให้เกิดประสบการณ์ใหม่ในการพัฒนาตนเอง
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

2. กิจกรรมขับรถตา
บอด

1. เพื่อให้เกิดความคุน้ เคยกับ
ผูอ้ ื่นเพิ่มขึ้น
2. เพื่อให้เกิดความไว้วางใจ
เพื่อน

3. กิจกรรมตัวต่อมหา
สนุก

1. เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน และการทางานอย่าง
เป็ นระบบ
2. สังเกตความรู ้สึกตนเอง
ขณะทากิจกรรมร่ วมกัน
ภายใต้เงื่อนไข

ลักษณะกำรจัดกิจกรรมและ
ขั้นตอนในกำรดำเนินกิจกรรม
เครื่องมือทีใ่ ช้
การทากิจกรรมคู่
จับคู่กนั แล้วปิ ดตาคนนึงและให้อีกคนนึง
การทากิจกรรมภายนอก
จับไหล่สองข้างและพาเคลื่อนที่ไปใน
(ฐานกาย) ที่สามารถนาไปสู่ ทิศทาง และความเร็ วต่างๆ
การสะท้อน
อารมณ์และความรู ้สึกภายใน

วิธีกำรและเครื่องมือที่
ใช้ ในกำรประเมิน
การสะท้อนความรู ้สึก
หลังกิจกรรม

การทากิจกรรมกลุ่มย่อย

การสะท้อนความรู ้สึก
หลังกิจกรรม
ในเรื่ องวิธีการในการ
ทางานให้สาเร็จ

การต่อตัวต่อให้เป็ นรู ปตามโจทย์
แบ่งกลุ่มออกเป็ นสองกลุ่ม
ให้แต่ละกลุ่มมีหมายเลขตามจานวนคนใน
กลุ่ม
โดยให้คนที่ 1 ออกไปดูภาพต้นแบบนอก
ห้อง

ตัวชี้วดั ในกำร
ประเมิน
- คุณลักษณะด้าน
พฤติกรรม : มนุษย
สัมพันธ์,ความ
รับผิดชอบ
-คุณลักษณะด้าน
จิตใจ : เสี ยสละ
-คุณลักษณะด้าน
ความคิด : วิสยั ทัศน์
-คุณลักษณะด้าน
ความรู ้: พลเมือง
- คุณลักษณะด้าน
พฤติกรรม : มนุษย
สัมพันธ์,ความ
รับผิดชอบ
- คุณลักษณะด้าน
จิตใจ : เสี ยสละ
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121
ตำรำงที่ 7 เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งที่ 1 (ต่อ)
ส่ วนที่ 2 การเรี ยนรู้เชิงกระบวนการกลุ่ม วัตถุประสงค์ หลัก : เพื่อให้เกิดประสบการณ์ใหม่ในการพัฒนาตนเอง
กิจกรรม

4. ภาพ 3 ภาพ

วัตถุประสงค์

ลักษณะกำรจัดกิจกรรมและ
เครื่องมือทีใ่ ช้

1. เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ โดย การทากิจกรรมกลุ่มย่อย
การใช้ร่างกายในการสื่ อสาร
ไม่ใช้วจั น ภาษา
2. เพื่อให้เกิดการคิด วิเคราะห์
และแก้ปัญหา

ขั้นตอนในกำรดำเนินกิจกรรม
ให้คนที่ 2 เป็ นคนคอยสื่ อสารระหว่างคน
ที่หนึ่งและกลุ่มที่เหลือเพื่อต่อตัวต่อให้ได้
ตามที่ได้ขอ้ มูลจากคนที่ 1
ให้คนที่ 3 เป็ นผูส้ งั เกตการณ์ แต่หา้ มพูด
ทาได้แค่พยักหน้าหรื อส่ายหน้า แต่
สามารถเดินไปได้รอบ
คนที่เหลือให้ต่อตัวต่อให้ได้ตามภาพที่คน
ที่ 2 บอก
ให้ใช้ร่างกายสร้างสรรค์เรื่ องราวที่สะท้อน
ปั ญหาในสังคมมานาเสนอ จากนั้นช่วยกัน
ระดมความคิดในการหาทางแก้ปัญหา
ต่างๆ

วิธีกำรและเครื่องมือที่
ใช้ ในกำรประเมิน

ตัวชี้วดั ในกำร
ประเมิน
- คุณลักษณะด้าน
ความคิด : วิสยั ทัศน์
- คุณลักษณะด้าน
ความรู ้: พลเมือง

การสะท้อนความรู ้สึก
หลังกิจกรรม
ในเรื่ อง มุมมองต่อ
ปั ญหา การนาเสนอ
การแก้ปัญหา และการ
เชื่อมโยงกับ
นักการเมือง

- คุณลักษณะด้าน
พฤติกรรม : มนุษย
สัมพันธ์,ความ
รับผิดชอบ
- คุณลักษณะด้าน
จิตใจ : เสี ยสละ
- คุณลักษณะด้าน
ความคิด : วิสยั ทัศน์
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122
ตำรำงที่ 7 เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งที่ 1 (ต่อ)
ส่ วนที่ 2 การเรี ยนรู ้เชิงกระบวนการกลุ่ม วัตถุประสงค์ หลัก : เพื่อให้เกิดประสบการณ์ใหม่ในการพัฒนาตนเอง
กิจกรรม

5. กิจกรรม แม่น้ าพิษ

วัตถุประสงค์

ลักษณะกำรจัดกิจกรรมและ
เครื่องมือทีใ่ ช้

1. เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ในการ การทากิจกรรมกลุ่มใหญ่
ทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม และ
การแก้ปัญหาโดยยึดเอา
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็ น
หลัก
2.เพื่อให้เกิดการตระหนักรู ้ถึง
วิธีการทางานของตนเอง และ
ผูอ้ ื่น และวิธีการหาฉันทามติ
ในการทางานให้สาเร็ จโดยไม่
เป็ นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์
ของกลุ่ม

ขั้นตอนในกำรดำเนินกิจกรรม

ให้ผเู ้ ข้าร่ วมอบรมทั้งหมดร่ วมกันวางแผน
ในการทากิจกรรมให้สาเร็ จโดยสมมุติให้มี
เส้นทางขึ้นเป็ นแม่น้ าพิษ ที่ไม่สามารถ
โดนน้ าได้ และมีกอ้ นหินสมมุติจาก
แผ่นกระดาษให้จานวนหนึ่ง และให้ท้ งั
กลุ่มพากันข้ามฝั่งแม่น้ าไปให้หมดโดย
ต้องยืนอยูบ่ นก้อนหินเท่านั้นห้ามมิให้
ส่วนใดส่วนหนึ่งโดนแม่น้ ามิเช่นนั้นจะถือ
ว่าส่วนนั้นพิการใช้การไม่ได้ โดยมี
ผูด้ าเนินการเป็ นผูค้ วบคุมกติกาและคอย
สังเกต
กติกา: ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมต้องให้ส่วนใดส่วน
หนึ่งของร่ างกายสัมผัสต่อเนื่องกันตั้งแต่
เริ่ มต้นจนถึงเส้นชัย

วิธีกำรและเครื่องมือที่
ใช้ ในกำรประเมิน

การสะท้อนความรู ้สึก
ระหว่างทากิจกรรม
ในเรื่ อง วิสยั ทัศน์ การ
วางเป้ าหมาย และการ
ทางานร่ วมกัน

ตัวชี้วดั ในกำร
ประเมิน
- คุณลักษณะด้าน
ความรู ้: พลเมือง,จิต
สาธารณะ
- คุณลักษณะด้าน
พฤติกรรม : มนุษย
สัมพันธ์,ความ
รับผิดชอบ
- คุณลักษณะด้าน
จิตใจ : เสี ยสละ
- คุณลักษณะด้าน
ความคิด : วิสยั ทัศน์
- คุณลักษณะด้าน
ความรู ้: พลเมือง,
จิตสาธารณะ
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123
ตำรำงที่ 7 เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งที่ 1 (ต่อ)
ส่ วนที่ 3 การตระหนักรู้เพื่อส่ วนรวมและสังคม วัตถุประสงค์ หลัก : เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความรู้สึกของคนในสังคม การสร้างจิตสานึกสาธารณะและ
เป็ นการกระตุน้ ให้เกิดการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
ตัวชี้วดั ในกำร
ประเมิน
- คุณลักษณะด้าน
พฤติกรรม : ความ
รับผิดชอบ
- คุณลักษณะด้าน
ความคิด : วิสยั ทัศน์
- คุณลักษณะด้าน
ความรู ้: พลเมือง,จิต
สาธารณะ

2. กิจกรรม เก็บขยะ/
ทาความสะอาด
ห้องน้ า

- คุณลักษณะด้าน
พฤติกรรม : ความ
รับผิดชอบ
- คุณลักษณะด้าน
จิตใจ : เสี ยสละ
- คุณลักษณะด้าน
ความคิด : วิสยั ทัศน์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อก่อให้เกิดสานึกจิต
อาสา
2. ฝึ กการใช้สติกบั ตนเอง

วิธีกำรและเครื่องมือที่
ใช้ ในกำรประเมิน
การอภิปรายกลุ่มหลัง
กิจกรรม
ประเด็น:
ประชาธิปไตยความหมาย-การปฎิบตั ิ,
แนวทางประชาธิปไตย
ในไทย, อุดมการณ์
การเมืองและการ
ประยุกต์ใช้
การทากิจกรรมกลุ่มและการ แบ่งกลุ่มออกไปเดินรอบสถานที่และให้ การสังเกตพฤติกรรม
อภิปรายกลุ่ม
แต่ละคนเก็บขยะ หรื อสิ่ งของที่ไม่สมควร ของสมาชิกแต่ละคน
อยูใ่ นจุดนั้นมาคนละหนึ่งกามือ หรื อมาก ประเด็น: การตระหนัก
ที่สุดเท่าที่ตนเองจะหยิบได้ และนามา
รู ้ถึงพฤติกรรมของ
อภิปรายรวมกลุ่มกัน
ตนเอง, สาเหตุของการ
เก็บสิ่ งของแต่ละชิ้น,
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ลักษณะกำรจัดกิจกรรมและ
ขั้นตอนในกำรดำเนินกิจกรรม
เครื่องมือทีใ่ ช้
1. กิจกรรม ชม
1. เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการคิด การชมภาพยนตร์
ให้ผเู ้ ข้าร่ วมอบรมชมภาพยนตร์ที่กาหนด
ภาพยนตร์
และจินตนาการตามความรู ้สึก
ซึ่งเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการปกครองใน
The Dictator, The Ides 2. เพื่อให้ตระหนักถึงการใช้
ระบอบประชาธิปไตย
of march, lady, อาเจน ศิลปะเป็ นเครื่ องมือในการ
ติน่า หรื ออื่นๆ
เรี ยนรู ้
กิจกรรม

124
ตำรำงที่ 7 เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งที่ 1 (ต่อ)
ส่ วนที่ 3 การตระหนักรู้เพื่อส่ วนรวมและสังคม วัตถุประสงค์ หลัก : เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความรู ้สึกของคนในสังคม การสร้างจิตสานึกสาธารณะและ
เป็ นการกระตุน้ ให้เกิดการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

3. กิจกรรม ฉันเป็ นคน 1. เพื่อก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้
พิการ
และความเข้าใจในผูอ้ ื่น
2. กระตุน้ ให้เกิดการคิดเพื่อ
ผูอ้ ื่น

ลักษณะกำรจัดกิจกรรมและ
เครื่องมือทีใ่ ช้

การแสดงบทบาทสมมุติ

ขั้นตอนในกำรดำเนินกิจกรรม

ให้ผเู ้ ข้าอบรมจับสลากความพิการใน
หลายรู ปแบบแล้วให้แสดงบทบาทสมมุติ
ตลอดวันนั้นให้เป็ นผูพ้ ิการตามที่โจทย์
กาหนด

วิธีกำรและเครื่องมือที่
ใช้ ในกำรประเมิน
ปริ มาณของการเก็บเมื่อ
รวมกลุ่มกัน, การ
อภิปรายหาเหตุผลและ
ทาความเข้าใจต่อ
สถานการณ์, การหาทาง
แก้ปัญหาเพื่อส่วนรวม
การอภิปรายกลุ่มหลัง
กิจกรรม

ตัวชี้วดั ในกำร
ประเมิน
- คุณลักษณะด้าน
ความรู ้: พลเมือง ,
จิตสาธารณะ

124

- คุณลักษณะด้าน
พฤติกรรม : มนุษย
สัมพันธ์,ความ
รับผิดชอบ
- คุณลักษณะด้าน
จิตใจ : เสี ยสละ
- คุณลักษณะด้าน
ความคิด : วิสยั ทัศน์
- คุณลักษณะด้าน
ความรู ้: พลเมือง,
จิตสาธารณะ

125
ตำรำงที่ 7 เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งที่ 1 (ต่อ)
ส่ วนที่ 3 การตระหนักรู้เพื่อส่ วนรวมและสังคม วัตถุประสงค์ หลัก : เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความรู ้สึกของคนในสังคม การสร้างจิตสานึกสาธารณะและ
เป็ นการกระตุน้ ให้เกิดการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
กิจกรรม
4. กิจกรรม เมื่อฉันไม่
มีเงิน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้
และความเข้าใจในผูอ้ ื่น
2. กระตุน้ ให้เกิดการคิดเพื่อ
ผูอ้ ื่น

ลักษณะกำรจัดกิจกรรมและ
วิธีกำรและเครื่องมือที่
ขั้นตอนในกำรดำเนินกิจกรรม
เครื่องมือทีใ่ ช้
ใช้ ในกำรประเมิน
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและ มอบภารกิจให้ผอู ้ บรมไปหาสิ่ งของ
การอภิปรายกลุ่มหลัง
การเรี ยนรู ้จากปราบการณ์
บางอย่างกลับมาโดยไม่ให้นาสตางค์ติดตัว กิจกรรม
ตรง
ไปด้วยเลย

ตัวชี้วดั ในกำร
ประเมิน
- คุณลักษณะด้าน
พฤติกรรม : มนุษย
สัมพันธ์,ความ
รับผิดชอบ
- คุณลักษณะด้าน
จิตใจ : เสี ยสละ
- คุณลักษณะด้าน
ความคิด : วิสยั ทัศน์
- คุณลักษณะด้าน
ความรู ้: พลเมือง,
จิตสาธารณะ
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126
ตำรำงที่ 7 เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งที่ 1 (ต่อ)
ส่ วนที่ 4 กระบวนการสร้างสรรค์แนวทางใหม่ วัตถุประสงค์ หลัก : เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์และสามารถสร้างกรอบความคิดใหม่หรื อแนวทาง
ใหม่ดว้ ยตนเอง
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
1. เข้าใจวิถีชีวติ ของคนใน
หลากหลายอาชีพและสภาพ
ทางสังคม
2. เพื่อให้ทางานร่ วมกันตาม
แนว ประชาธิปไตย
3. เพื่อให้ตระหนักถึงการใช้
ศิลปะเป็ นเครื่ องมือในการ
เรี ยนรู ้

2 กิจกรรม สุนทรี ย
สนทนา

1. เพื่อให้ตระหนักรู ้ภายใน
ตัวตน สร้างสติและสันติ
2. เพื่อให้เปิ ดใจกว้างรับฟัง
ความคิดและเข้าใจผูอ้ ื่นโดย
ละทิ้งตัวตน

การสนทนากลุ่ม

การสนทนากลุม่ โดยอาศัยการเปิ ดใจ
รับฟังอย่างลึกซึ้งโดยไม่ตดั สิ นจาก
ความคิดตนเอง และให้ความสนใจผูพ้ ดู
อย่างไม่มีอคติ

วิธีกำรและเครื่องมือที่
ใช้ ในกำรประเมิน
การกาหนด project
based learning

ตัวชี้วดั ในกำร
ประเมิน
- คุณลักษณะด้าน
พฤติกรรม : มนุษย
สัมพันธ์,ความ
รับผิดชอบ
- คุณลักษณะด้าน
จิตใจ : เสี ยสละ
- คุณลักษณะด้าน
ความคิด : วิสยั ทัศน์
- คุณลักษณะด้าน
ความรู ้: พลเมือง,
จิตสาธารณะ
- คุณลักษณะด้าน
พฤติกรรม : มนุษย
สัมพันธ์,ความ
รับผิดชอบ
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1. กิจกรรมละคร

ลักษณะกำรจัดกิจกรรมและ
ขั้นตอนในกำรดำเนินกิจกรรม
เครื่องมือทีใ่ ช้
การทากิจกรรมกลุ่มและการ ใช้เทคนิคการแสดงบทบาทสมมติ (Role
สารวจความคิดของคนใน
Play) มาใช้เพื่อนาให้เกิดความคิด และ
กลุ่มอาชีพต่างๆ
จินตนาการเชื่อมโยงโลกเสมือนจริ ง และ
โลกแห่งความจริ งเข้าด้วยกัน โดย แสดง
ตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย
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ตำรำงที่ 7 เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งที่ 1 (ต่อ)
ส่ วนที่ 4 กระบวนการสร้างสรรค์แนวทางใหม่ วัตถุประสงค์ หลัก : เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์และสามารถสร้างกรอบความคิดใหม่หรื อแนวทาง
ใหม่ดว้ ยตนเอง
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
3. เพื่อเป็ นแนวทางในการ
สร้างความสมานฉันท์

ลักษณะกำรจัดกิจกรรมและ
เครื่องมือทีใ่ ช้

ขั้นตอนในกำรดำเนินกิจกรรม

วิธีกำรและเครื่องมือที่
ใช้ ในกำรประเมิน

ตัวชี้วดั ในกำร
ประเมิน
- คุณลักษณะด้าน
จิตใจ : เสี ยสละ
- คุณลักษณะด้าน
ความรู ้: พลเมือง,
จิตสาธารณะ
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ขั้นตอนที่ 3 กำรทดลองกระบวนกำรจั ดกำรเรี ยนรู้ ครั้ งที่ 1 (R2) ผูว้ ิจยั ได้ใช้ใน
ระยะเวลา 2 วัน ในวันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2555 จานวน 16 ชัว่ โมง ดาเนินการทดลองเครื่ องมือส่ วน
ที่ 1 การกระตุน้ การเรี ยนรู ้ภายใน และการเรี ยนรู ้เชิงกระบวนการกลุ่ม
ขั้นตอนที่ 4 กำรปรั บปรุ งและกำรพัฒนำกระบวนกำรครั้ งที่ 1 (D2) โดยการใช้
เทคนิ ค การประชุ ม กลุ่ ม ของผู ้เ ชี่ ย วชาญและกระบวนกร จ านวน 7 คน เพื่ อ ปรั บ ปรุ งแก้ ไ ข
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้สาหรับการนาไปใช้ในการทดลองช่วงที่ 2
ขั้นตอนที่ 5 กำรทดลองช่ วงที่ 2 (R3) ใช้ระยะเวลา 2 วัน ในวันที่ 27 – 28 ตุลาคม
2555 จานวน 16 ชัว่ โมง ดาเนิ นการทดลองเครื่ องมือในส่ วนที่ 2 การเรี ยนรู ้ เชิ งกระบวนการกลุ่ ม
ส่ วนที่ 3 การตระหนักรู ้ถึงสังคมและส่ วนรวม และส่ วนที่ 4 การสร้างสรรค์แนวทางใหม่
ขั้นตอนที่ 6 กำรปรั บปรุ งและกำรพัฒนำกระบวนกำรครั้งที่ 2 (D3) ร่ วมกับการ
เก็บข้อมูลแบบ 360 องศา โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างและการสนทนาการกลุ่มที่มีบรรยากาศที่
เป็ นกันเอง อีกทั้ง ผูว้ จิ ยั ได้ทาการประเมินภายหลังจากการจัดกิจกรรมตามขั้นตอนที่กล่าวข้างต้น
2.3 กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั และพัฒนาด้วย
การสังเกต การสนทนากลุ่ ม และการประเมิ นตนเองของกลุ่ มตัวอย่าง ซึ่ งในการดาเนิ นการวิจยั
ผูว้ ิจยั ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 2 สัปดาห์ แบ่งระยะการทดลองเป็ น 2 ช่วง ช่วงละ 2 วัน วันละ 8
ชัว่ โมง และการติดตามผลหลังจากการเว้น ช่วงเวลาจากการทดลอง โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจาก 3
ส่ วนคือ ส่ วนที่ 1 ก่อนเข้าสู่ กระบวนการ ส่ วนที่ 2 ระหว่างร่ วมกระบวนการ ส่ วนที่ 3 หลังเสร็ จสิ้ น
กระบวนการ มีรายละเอียด ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ก่อนเข้าสู่ กระบวนการ ผูว้ ิจยั ใช้เครื่ องมือในการสารวจประเมินตนเอง
ของกลุ่ ม ตัวอย่าง (Pre-Test) โดยการให้ก ลุ่ ม ตัวอย่างประเมิ นคุ ณลัก ษณะตนเอง และวิ เคราะห์
ตนเองโดยการให้คะแนนในตารางคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในแต่ละประเด็นจากมากที่สุดไปน้อย
ที่ สุ ด โดยใช้ข ้อ มู ล จากแบบสอบถามคุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ที่ พ ฒ
ั นามาจากการศึ ก ษาใน
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 มาใช้เป็ นแบบประเมินตนเองประกอบการเก็บข้อมูลขั้นต้น ก่อนการร่ วม
กระบวนการ
ส่ วนที่ 2 ระหว่างร่ วมกระบวนการ ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผูว้ ิจยั เอง โดย
ระหว่ า งการทดลองผู ้วิ จ ัย จะใช้ วิ ธี ก ารเก็ บ ข้อ มู ล จากการสั ง เกตแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participant
Observation) โดยมี ก รอบของการสั ง เกต 6 ประเภท ดัง นี้ การกระท า แบบแผนการกระท า
ความหมาย ความสัมพันธ์ การมี ส่วนร่ วมในกิ จกรรม สภาพสังคม (สุ ภางค์ จันทวานิ ช , 2550)
ร่ ว มกับ การจดบัน ทึ ก ภาคสนาม (Field Note) เพื่ อ สั ง เกตพฤติ ก รรมของกลุ่ ม ตัว อย่ า งตาม
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วัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการแสดงออกของกลุ่ม
ตัวอย่า ง ก่ อนที่ จะนามาเปรี ยบเทียบข้อมูลความเปลี่ ยนแปลงของพฤติ กรรมของกลุ่ มตัวอย่างที่
สังเกตเห็นได้
ส่ วนที่ 3 หลังเสร็ จสิ้ นกระบวนการ ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลแบบ 360 องศา
โดยการเก็บข้อมูลรอบตัวกลุ่มตัวอย่างเพื่อเป็ นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในประเด็น
เรื่ อ งผลการเปลี่ ย นแปลงคุ ณ ลัก ษณะของกลุ่ ม ตัวอย่า ง โดยแบ่ ง ออกเป็ นการเก็ บ ข้อ มู ล 3 วิธี
ประกอบด้วย วิธีที่ 1 การรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตของผูว้ ิจยั และการประชุ มกลุ่มกระบวนกร
หลังกระบวนการ วิธีที่ 2 การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเอง โดยทาการเขียนบันทึกประสบการณ์
และประเมินตนเองหลังจากเสร็ จสิ้ นกระบวนการถึงการสะท้อนความความรู ้ สึกที่มีต่อตนเอง ต่อ
กลุ่ม ต่อมุมมองต่างๆ และวิธีที่ 3 การประชุ มกลุ่มอย่างไม่เป็ นทางการหลังเสร็ จสิ้ นการทดลอง
กระบวนการโดยเว้นระยะห่ างของห้วงเวลา 2 เดือน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นเรื่ องความ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและวิธีคิดที่เกิดขึ้นหลังจากกระบวนการ และการนาการเรี ยนรู ้ที่ได้รับ
จากกระบวนการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อบันทึกเป็ นข้อมูล ร่ วมกับและการสัมภาษณ์
แบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มตัวอย่างนักการเมื องที่มีความเปลี่ ยนแปลงโดยการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง
และการสัมภาษณ์บุคคลแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่างอีก 2 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
จากนั้นจึงนาข้อมูลทั้ง 3 ส่ วนมาสรุ ปและประเมินผล
2.4 กำรวิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล ผูว้ ิจ ัย ใช้วิธี ก ารถอดบทเรี ย นจากการวิเ คราะห์ ก ารสัง เกต
พฤติกรรม การสะท้อนความคิด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น และพัฒนาการของพฤติ กรรมที่ได้
จากการเก็บข้อมูลการสังเกตและการประชุ มกลุ่ มของกระบวนกร ผลการวิเคราะห์การประเมิน
ตนเองของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการทดลอง (Pre-Test และ Post-Test) ร่ วมกับข้อมูลบริ บท
พื้นฐานของกลุ่ มตัวอย่าง เพื่อให้ทราบถึ งการเปลี่ ยนแปลงของความคิ ดและพฤติ กรรมของกลุ่ ม
ตัวอย่าง เพื่อนาข้อมูลที่ผา่ นการวิเคราะห์แล้วมาพัฒนาและปรับปรุ งกระบวนการในขั้นตอนต่อไป
2.5 กำรตรวจสอบข้ อมู ลวิจัยและพัฒนำ ผูว้ ิจยั นาวิธีการตรวจสอบข้อมุล และการ
ประเมินผลกิ จกรรมในกระบวนการจัดเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนานักการเมืองบนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อ
การเปลี่ยนแปลง โดยใช้วธิ ี การเก็บข้อมูลแบบ 360 องศา ประกอบด้วย การสังเกต การประชุ มกลุ่ม
ของกระบวนกร และการวิเคราะห์ประเมินตนเองของกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่างและกระบวนกร
การประชุ มกลุ่มอย่างไม่เป็ นทางการ และการสัมภาษณ์ เฉพาะเจาะจงบุคคลแวดล้อม จากผลการ
ทดลองทั้ง 6 ขั้น ตอนโดยผูว้ ิ จ ัย น ากระบวนการจัด การการเรี ย นรู้ เ พื่ อ พัฒ นาคุ ณ ลัก ษณะของ
นักการเมืองบนฐานทฤษฎี การเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงมาปรับปรุ งและพัฒนาแก้ไขให้สมบูรณ์
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ยิ่งขึ้ น เพื่อนาเสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญและกระบวนกรที่ มีความเชี่ ยวชาญในการจัดกิ จกรรมด้านการ
เรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง และผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความเชี่ ยวชาญในการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อตรวจสอบ
ความตรง(Validity) ของเนื้ อหากระบวนการจัดการเรี ยนรู้ (Learning Process Management) เพื่อ
นาไปปรับใช้และนาเสนอต่อผูท้ รงคุวฒ
ุ ิและผูเ้ ชี่ยวชาญในขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 กำรนำเสนอกระบวนกำรจัดกำรเรี ยนรู้ ที่เหมำะสมกับกำรพัฒนำคุ ณลักษณะของ
นักกำรเมืองบนฐำนทฤษฎีกำรเรียนรู้ เพือ่ กำรเปลีย่ นแปลง
การนาเสนอกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาคุ ณลักษณะของนัก การเมืองบนฐาน
ทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 นั้น ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการจัดสนทนากลุ่ม
(Focus Group Discussion) เพื่อให้นาเสนอแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู้และการ
นาไปประยุกต์ใช้ใ นบริ บ ทต่ างๆ รวมไปถึ ง มุมมองในการปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการใน
ขั้นตอนสุ ดท้ายต่อไป ดังนี้
3.1 กำรสนทนำกลุ่มย่ อย (Focus Group Discussion)
การจัด ประชุ ม ระดมความคิ ด ด้ว ยวิ ธี ก ารสนทนากลุ่ ม ย่ อ ย (Focus Group
Discussion) เพื่ อ หาข้อ สรุ ป และแนวทางในการน าไปปรั บ ใช้ ก ับ หน่ ว ยในการศึ ก ษาอื่ น ๆ ซึ่ ง
ประกอบด้ว ยผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า นต่ า งๆ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญหลากหลายด้า นทั้ง ด้า นการเมื อ ง ด้า น
การศึกษา และนักปฏิบตั ิการด้านจิตตปั ญญาและการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง อาทิ นักวิชาการ
นักการเมือง นักวิจยั นักการศึกษา กระบวนกรจิตตปั ญญา และผูท้ ี่สนใจเข้าร่ วมการประชุ มกลุ่ม
ย่อยเพื่อนาเสนอกระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐานทฤษฎี
การเรี ยนรู้ เพื่ อการเปลี่ ยนแปลงที่ แก้ไ ข นาเสนอต่อที่ ประชุ มกลุ่ ม ย่อย เพื่ อให้ไ ด้ข้อสรุ ปและ
ข้อเสนอแนะในการนากระบวนการไปปรับใช้ในมิติต่างๆ
3.2 กำรสั งเครำะห์ กระบวนกำร
ผูว้ ิจยั ได้นาความคิดเห็ นจากที่ประชุ มสนทนากลุ่มย่อยมาประกอบการปรั บปรุ ง
และพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู้ เพื่ อพัฒนาคุ ณลักษณะของนักการเมืองบนฐานทฤษฎี การ
เรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง จากนั้นจึง นากระบวนการจัดการการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของ
นักการเมืองบนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อ การเปลี่ยนแปลง ที่ผ่านการสังเคราะห์แล้วจัดทาเป็ น
รู ปแบบกระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อนาไปใช้และนาเสนอผลการวิจยั ต่อไป
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จากการด าเนิ น การวิ จ ัย ทั้ง 3 ขั้น ตอนข้า งต้น สามารถสรุ ปการด าเนิ น การวิ จ ัย ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยมีข้ นั ตอนการวิจยั เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั และผลที่คาดว่าจะได้รับ
จากการวิจยั ในแต่ละขั้นตอน ดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 8 การสรุ ปขั้นตอนการดาเนินการวิจยั
ระเบียบวิธีกำร
วัตถุประสงค์
วิจยั / เทคนิคกำร
วิจยั
1. การวิเคราะห์
1.วิจยั เชิงคุณภาพ
คุณลักษณะที่พึง
- การศึกษา
ประสงค์ของ
เอกสาร
นักการเมือง
- การสัมภาษณ์
2.วิจยั เชิงปริ มาณ
- การสารวจความ
คิดเห็น
2. การพัฒนา
- การวิจยั และ
กระบวนการจัดการ พัฒนา (Research
การเรี ยนรู ้เพื่อ
& Delopment)
พัฒนาคุณลักษณะ
ของนักการเมืองบน
ฐานทฤษฎีการ
เรี ยนรู ้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนกำร
ดำเนินกำรวิจยั

เครื่องมือทีใ่ ช่ ในกำร
วิจยั

ผลทีค่ ำดว่ ำจะ
ได้ รับจำกกำรวิจยั

1. การวิเคราะห์
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
2. ตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล

- แบบสอบถามความ
คิดเห็น (สาหรับ
นักการเมือง)
- แบบสัมภาษณ์
(สาหรับนักวิชาการ)

คุณลักษณะของ
นักการเมืองที่พึง
ประสงค์

1. การยกร่ าง
กระบวนการ(R1)
2. การพัฒนาโดย
ผูท้ รงคุณวุฒิ (D1)
3.การทดลอง
กระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ้ช่วงที่ 1(R2)
4. การปรับปรุ งและ
พัฒนากระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้ ครั้งที่
1 (D2)
5. การทดลอง
กระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ้ ครั้งที่2 (R3)
6. การปรับปรุ งและ
พัฒนากระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้ ครั้งที่
2(D3)

1. -การจดบันทึกของ
กลุ่มตัวอย่าง
-แบบสอบถาม
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
2. -แบบสังเกต
-บันทึกภาคสนาม
3. -แบบสังเกต
-แบบสารวจตนเอง
สาหรับกลุ่มตัวอย่าง
-แบบสัมภาษณ์
บุคคลแวดล้อม

กระบวนการ
วิธีการ ขั้นตอน
กิจกรรม ในการ
จัดการเรี ยนรู ้ บน
ฐานทฤษฎีการ
เรี ยนรู ้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลง
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ตำรำงที่ 8 การสรุ ปขั้นตอนการดาเนินการวิจยั (ต่อ)
ระเบียบวิธีกำร
ขั้นตอนกำร
วัตถุประสงค์
วิจยั / เทคนิคกำร
ดำเนินกำรวิจยั
วิจยั
3. การนาเสนอ
- การจัดสนทนา 1. การสนทนากลุ่ม
กระบวนการจัดการ กลุ่ม
ย่อย Focus Group
เรี ยนรู ้เพื่อพัฒนา
Discussion เพื่อ
คุณลักษณะของ
ตรวจสอบข้อมูล
นักการเมืองบนฐาน
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อ
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้
ทดสอบความ
เพื่อการเปลี่ยน
ถูกต้อง
แปลง
2. การสังเคราะห์
กระบวนการฯ

เครื่องมือทีใ่ ช่ ในกำร
วิจยั

ผลทีค่ ำดว่ ำจะ
ได้ รับจำกกำรวิจยั

- การบันทึกข้อมูลจาก รู ปแบบ
การสนทนากลุ่มย่อย กระบวนการ
จัดการการเรี ยนรู ้
เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะของ
นักการเมืองบน
ฐานทฤษฎีการ
เรี ยนรู ้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลง

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาคุ ณลักษณะของนักการเมืองบนฐาน
ทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลง เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ(Qualitative Research)
โดยใช้เทคนิ ควิธีการวิจยั แบบผสมผสาน โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1)วิเคราะห์คุณลักษณะที่ พึ ง
ประสงค์ข องนัก การเมื อ ง 2)เพื่ อ พัฒ นากระบวนการจัด การเรี ย นรู้ เพื่ อ พัฒ นาคุ ณลัก ษณะที่ พึ ง
ประสงค์ข องนัก การเมื องบนฐานทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ เพื่ อการเปลี่ ย นแปลง และ3) เพื่ อนาเสนอ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักการเมืองบนฐานทฤษฎีการ
เรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้แบ่งผลการศึกษาออกเป็ น 4 ตอน ได้แก่
ตอนที่1 การวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักการเมือง
ตอนที่ 2 การพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบน
ฐานทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ตอนที่ 3 การนาเสนอกระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบน
ฐานทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ตอนที่ 4 การสังเคราะห์กระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมือง
บนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ของนักการเมือง
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักการเมือง โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3 วิธีการ ได้แก่ 1) การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของนักการเมือง 2) การสัมภาษณ์
นักวิชาการด้านการเมือง ผูบ้ ริ หารสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักการเมืองในประเทศไทย
และสัมภาษณ์กลุ่มนักการเมืองที่มีความแตกต่างทางความคิดและอุดมการณ์การเมืองจากพรรค
การเมือง ทั้งฝ่ ายค้านและฝ่ ายรัฐบาล และ 3) การเก็บแบบสอบถาม ที่ได้ขอ้ มูลจาก 2 วิธีการศึกษา
ข้า งต้น มาพัฒ นาเป็ นแบบสอบถามเพื ่อ ส ารวจความคิด เห็น ของกลุ ่ม นัก การเมือ งและกลุ ่ม
ประชาชนทัว่ ไปเพื่อ เก็บ รวบรวมข้อมูล และนามาวิเคราะห์เ ป็ นคุณ ลัก ษณะที่พ ึง ประสงค์ข อง
นักการเมืองเพื่อใช้ในการศึกษาตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 ซึ่ งมีข้ นั ตอนในการศึกษา 2 ขั้นตอน โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสารและการสั มภาษณ์ เพือ่ วิเคราะห์ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของ
นักการเมือง
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาวะผูน้ า ผูน้ าทางการเมืองตามทัศนะของนักคิดไทย
และต่ า งประเทศ และการวิเคราะห์ หลัก สู ตรการพัฒนานัก การเมื องในประเทศไทย จานวน 4
หลักสู ตร ที่มาจากหน่ วยงานองค์กรอิสระ โดยมีหลักสู ตร ดังนี้ 1) หลักสู ตรผูน้ าการเมืองยุคใหม่
ของสถาบันพระปกเกล้า 2) หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู งของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 3)
หลักสู ตรโรงเรี ยนการเมืองของพลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ และ 4) หลักสู ตรพัฒนาคุณภาพชี วิต
โรงเรี ยนผูน้ าพลตรี จาลอง ศรี เมือง จากนั้นผูว้ จิ ยั ได้นามาวิเคราะห์ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview)กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล (Key-Informants) ที่เป็ นกลุ่มนักวิชาการและนักการเมือง เพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อมูลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 ผลการวิเคราะห์ คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ จากการศึกษาเอกสาร
1.1.1 การศึ ก ษาเอกสารส่ วนที่ 1 เอกสารผูน้ าทางการเมื อง จากการจัดเรี ย งข้อมูล
คุ ณลัก ษณะของนัก การเมื อ งที่ พึ ง ประสงค์ตามทัศนะของนัก คิ ดและนัก วิช าการจากการศึ ก ษา
เอกสารส่ วนที่ 1 ผูว้ ิจยั สามารถจัดกลุ่ ม เที ย บเคี ย งโดยอาศัย ความถี่ ใ นความเห็ นพ้องกันของ
นักวิชาการจานวน 3 ท่านขึ้ นไป พบว่าคุ ณลักษณะของนักการเมื องที่พึงประสงค์น้ นั สามารถจัด
แบ่งเป็ นกลุ่มได้ 4 กลุ่มด้วยกัน คือ (1) คุณลักษณะด้านพฤติกรรม (2) คุณลักษณะด้านจิตใจ (3)
คุณลักษณะด้านความคิด และ (4) คุณลักษณะด้านความรู ้ ซึ่ งจาแนกคุณลักษณะแต่ละด้านดังนี้
1) คุณลักษณะด้ านพฤติกรรม ประกอบไปด้วย
- การเป็ นผูท้ ี่มีความรับผิดชอบ หมายรวมถึงการมีสานึกดี รู้ผิดรู้ถูก และมี
ความรับผิดชอบในการกระทาของตนเอง
- การเป็ นผูท้ ี่มีความซื่ อตรงต่อหน้าที่ หมายรวมถึงการเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานที่
ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน
- การเป็ นผูท้ ี่มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต หมายรวมถึงการเป็ นผูไ้ ม่ปกปิ ดซ่ อน
เร้น พูดจริ งทาจริ ง ใช้อานาจและงบประมาณอย่างชอบธรรมเกิดประโยชน์สูงสุ ด รวมถึงการเป็ นผู้
ที่ไม่คดโกงต่อหน้าที่หรื อฉ้อโกงเชิงนโยบายและเชิงปฏิบตั ิ
- การเป็ นผูท้ ี่มีมนุ ษยสัมพันธ์ หมายรวมถึงการเป็ นคนพูดจาสุ ภาพ เป็ น
มิตร สามารถควบคุมจิตใจและอารมณ์ได้ดี รวมทั้งเข้ากับผูอ้ ื่นและเพื่อนร่ วมงานดีเช่นกัน
- การเป็ นผูม้ ีความขยันตั้งใจ หมายรวมถึงเป็ นผูม้ ีความอดทนและความ
เพียรในการทางาน
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- การเป็ นผูท้ ี่มีความพยายามใฝ่ รู้ หมายรวมถึง ต้องเป็ นผูท้ ี่ พฒั นาและ
ฝึ กฝนตนเองอยูเ่ สมอ
- การเป็ นผูท้ ี่รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น หมายรวมถึงการให้ความสาคัญ
กับความคิดเห็นของผูอ้ ื่นในทุกบทบาทหน้าที่เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาเรื่ องการทางาน
- การเป็ นผูม้ ีความน่าเชื่ อถื อ หมายรวมถึงการเป็ นผูม้ ีความน่ าเคารพนับ
ถือ เป็ นคนเหตุผล มีน้ าใจ กิริยาดี วางตัวได้เหมาะสม พูดจามีเหตุมีผล รวมถึงการไม่ใช้อารมณ์
2) คุณลักษณะด้ านจิตใจ ประกอบไปด้วย
- การเป็ นผูม้ ีจิตใจที่รักความยุติธรรม หมายรวมถึงการเป็ นผูม้ ีจิตใจที่เป็ น
กลาง ไม่เข้าข้างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งและยึดหลักความถูกต้อง
- การเป็ นผูม้ ีคุณธรรม หมายรวมถึงต้องเป็ นผูท้ ี่ ยึดมัน่ ความดี ไม่โลภ ไม่
โกรธโมโห ไม่หลงอานาจและมีความกตัญญู
- การเป็ นผูม้ ีจิตในหนักแน่ น หมายรวมถึงต้องเป็ นผูท้ ี่ ไม่เชื่ อคนง่ าย มี
เหตุผล และวิจารณญาณ ไม่ใช้อารมณ์หรื อความรู ้สึกตัดสิ นผูอ้ ื่น
- การเป็ นผูม้ ีความเสี ยสละ หมายรวมถึงต้องเป็ นผูท้ ี่ เห็ นแก่ประโยชน์
ส่ วนรวมเป็ นสาคัญ
3) คุณลักษณะด้ านความคิด ประกอบด้วย
- การเป็ นผูม้ ีความคิดเชิงกลยุทธ์ หมายถึงการเป็ นผูท้ ี่ รู้จกั แก้ปัญหา กล้า
วางแผนงาน รวมทั้งสร้างโอกาสให้กบั ตนเองและผูอ้ ื่น
- การเป็ นผูม้ ีความคิดที่มีวิสัยทัศน์ หมายถึ งการเป็ นผูม้ ีความคิดที่ชาญ
ฉลาดและสามารถมองเห็นความจริ งของสิ่ งต่างๆ โดยเฉพาะสิ่ งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งมอง
การณ์ไกล
- การเป็ นผูม้ ีความคิดแบบบูรณาการ หมายถึงการคิดแบบองค์รวมไม่แยก
ส่ วนและสามารถคิดสอดประสานปั จจัยต่างๆได้
- การเป็ นผูม้ ีความคิดแบบประนี ประนอม หมายถึงการเป็ นผูท้ ี่ รักษา
ผลประโยชน์ของทุกฝ่ ายและไม่เผด็จการ
- การเป็ นผูท้ ี่มีอุดมการณ์ทางการเมืองและสังคม หมายถึงการเป็ นผูม้ ีหลัก
การเมืองการปกครองและยึดมัน่ หลักการประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
4) คุณลักษณะด้ านความรู้ ประกอบไปด้วย ความรู้เรื่ องระบอบการเมืองการ
ปกครองแบบประชาธิ ปไตย ความรู้เรื่ องวัฒนธรรมทางการเมือง ความรู้ความเข้าใจสภาพปั ญหา
การเมืองไทย ความรู้เรื่ องหลักปรัชญาอุดมการณ์ทางการเมือง ความรู้เรื่ องภาวะผูน้ าทางการเมือง
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ความรู ้ เกี่ ยวกับรั ฐธรรมนู ญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนู ญ ความรู้ ความเข้า ใจเรื่ องการเป็ น
พลเมืองที่ดี ความรู้ความเข้าใจบริ บทสภาพสังคม ความรู ้เรื่ องหลักศาสนากับการดารงชี วิต จิตวิทยา
การเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น ความรู ้ในการสื่ อสารต่อที่สาธารณะ
1.1.2 การศึ กษาเอกสารส่ วนที่ 2 เกี่ ยวกับหลักสู ตรพัฒนานักการเมือง ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้
แสดงผลการวิเคราะห์เนื้อหาของหลักสู ตรการพัฒนานักการเมืองในประเทศไทย 4 หลักสู ตร ได้แก่
1) หลักสู ตรผูน้ าการเมืองยุคใหม่ของสถาบันพระปกเกล้า 2) หลักสู ตรการพัฒนาการเมืองและการ
เลือกตั้งระดับสู งของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 3) หลักสู ตรโรงเรี ยนการเมืองของพลตรี
สนัน่ ขจรประศาสน์ และ4) หลักสู ตรพัฒนาผูน้ าโรงเรี ยนผูน้ าพลตรี จาลอง ศรี เมือง โดยได้ทาการ
วิ เ คราะห์ เ อกสารเนื้ อ หาหลัก สู ต ร วิ ธี ก ารเรี ย นการสอน ผู ้ส อน ผู ้เ รี ย น วิ เ คราะห์ ก ารพัฒ นา
คุณลักษณะด้านต่างๆของนักการเมือง และข้อสังเกตเพิ่มเติมที่มีประเด็นน่าสนใจ ดังมีรายละเอียด
เนื้อหาในแต่ละหลักสู ตร ดังต่อไปนี้
1) หลักสู ตรผูน้ าการเมืองยุคใหม่ สถาบันพระปกเกล้า
ผูส้ อน : นักการเมืองที่มีประสบการณ์ นักวิชาการที่มีความรู้ดา้ นการเมือง
การปกครองที่มีชื่อเสี ยง
ผูเ้ รี ยน : ส่ วนใหญ่จะเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู งจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
นักการเมืองรุ่ นใหม่
รู ปแบบการสอน : เน้นการบรรยายในชั้นเรี ยน บรรยากาศในห้องเรี ยน
เป็ นทางการ
เนื้ อหา : เน้นหนักเรื่ องแนวคิดและทิศทางการพัฒนาการเมืองและการ
ปกครอง การบริ หารจัดการสถาบันทางการเมือง ภาวะความเป็ นผูน้ าทางการเมืองยุคใหม่ ความรู ้
เรื่ องการเมื องกับ นโยบายสาธารณะ หลัก ธรรมาภิ บ าลกับการเมื อง รวมทั้ง เรื่ องอุ ดมการณ์ ท าง
การเมืองและจริ ยธรรมทางการเมืองเบื้องต้น
2) หลัก สู ต รการพัฒ นาการเมื อ งและการเลื อ กตั้ง ระดับ สู ง ของส านัก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผูส้ อน : นักวิชาการทางการเมือง และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการเลือกตั้ง
ผูเ้ รี ยน : ผูบ้ ริ หารระดับสู ง รวมทั้งผูบ้ ริ หารจัดการพรรคการเมืองและการ
เลือกตั้ง
รู ป แบบการสอน : เน้ น การบรรยายในชั้น เรี ย นเป็ นกลุ่ ม ขนาดใหญ่
ประมาณ 100 คน การศึกษาดูงานและเยีย่ มชมทัศนศึกษา บรรยากาศในการเรี ยนเป็ นทางการและสง
ภาคสนามดูงานเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง ปฏิบตั ิงานจริ ง
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เนื้ อหา : เน้นความรู ้ เ รื่ อ งบทบาทของพรรคการเมื อ งกับ การปกครอง
ระบอบประชาธิ ปไตย เน้นทักษะในการสื่ อสารของผูน้ ายุคใหม่ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
กระบวนการการเลื อกตั้งและการบริ หารงานของพรรคการเมื อง นอกจากนั้นยังเพิ่มทัก ษะด้า น
ความรู ้เกี่ยวกับแนวคิดเชิงการบริ หารจัดการ
3) หลักสู ตรโรงเรี ยนการเมืองพลตรี สนัน่ ขจรประศาสน์
ผูส้ อน : นักวิชาการด้านการสื่ อสาร และผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการเมืองการ
ปกครอง
ผูเ้ รี ย น : นัก การเมื อ งระดับ ชาติ แ ละระดับ ท้อ งถิ่ น รวมทั้ง ผู ้ที่ ส นใจ
ต้องการทางานด้านการเมือง
รู ปแบบการสอน : การบรรยายเชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารกลุ่ ม ใหญ่ 100 คน
บรรยากาศในชั้นเรี ยนแบบกึ่งทางการ
เนื้ อ หา : เน้ น ความรู้ ด้า นปรั ช ญาทางการเมื อ งและประชาธิ ป ไตย
อุดมการณ์ และความคิดทางการเมือง การวิเคราะห์สถานการณ์ ทางเศรษฐกิ จ สังคม และการเมือง
นอกจากนั้นเน้นเรื่ องการฝึ กทักษะด้านการสื่ อสารทางการเมือง อาทิ กระบวนการหาเสี ยง การพูด
อภิปรายในสภา
4) หลักสู ตรโรงเรี ยนผูน้ าพลตรี จาลอง ศรี เมือง
ผูส้ อน : ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา
ผูเ้ รี ยน : ผูท้ ี่สนใจทางานด้านการเมือง และบุคคลทัว่ ไป
รู ป แบบการสอน : การฝึ กอบรมเชิ ง ปฏิ บ ัติก ารในรู ป แบบการเข้า ค่ า ย
สาหรับผูเ้ ข้าอบรมเป็ นกลุ่มขนาดกลาง
เนื้ อหา : เน้นการพัฒ นาคุ ณ ลัก ษณะของผูน้ าในด้านการสร้ า งวินัย ใน
ตนเอง ความสามัคคีของการอยู่ร่วมกันในกลุ่ม นอกจากนั้นยังเสริ มสร้ างคุ ณธรรมและจริ ยธรรม
ทางการเมือง
จากการศึ ก ษาเอกสารหลัก สู ต รพัฒ นานัก การเมื อ งที่ มี อ ยู่ใ นปั จ จุ บ ัน 4 หลัก สู ต ร
เปรี ยบเทียบความความเหมือนความต่างของแต่ละหลักสู ตร พบว่า มีจุดเน้นและลักษณะเด่นของแต่
ละหลักสู ตรแตกต่างกันซึ่ งเป็ นการเน้นหนักตามความเชี่ ยวชาญของสถาบันเจ้าภาพในการจัดการ
เรี ย นการสอน เช่ น สถาบันพระปกเกล้า มี ค วามเชี่ ยวชาญด้านวิช าการการเมื องการปกครองมี
บุคลากรที่เป็ นนักวิชาการระดับชาติจึงเน้นหนักการให้ความรู ้ในเชิงวิชาการ เน้นความรู ้รอบทั้งด้าน
การเมืองการปกครอง ด้านสังคมด้านเศรษฐกิจแบบเป็ นภาพกว้างโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะ
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ของผูเ้ รี ยนในด้านความรู้ และความคิดให้เป็ นผูท้ ี่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลครอบคลุ มทุกบริ บทที่ มี
ความจาเป็ นต่อการเป็ นนักการเมือง
สาหรับหลักสู ตรการฝึ กอบรมที่จดั ขึ้นโดยสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นจะ
เน้นที่ องค์ค วามรู ้ ในเรื่ องการบริ หารจัดการการเลื อกตั้ง เนื่ องด้วยสานัก งานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งนั้นมีความเชี่ยวชาญและเป็ นแกนหลักในการบริ หารจัดการการเลือกตั้งให้เป็ นไปด้วยความ
บริ สุทธิ์ ยตุ ิธรรมในประเทศและมีเครื อข่ายนักวิชาการที่มีความเชี่ ยวชาญในเรื่ องการจัดการเลือกตั้ง
เรื่ องกฎหมาย เรื่ องกฎระเบียบและวิธีการที่ถูกต้องเพื่อไห้ความรู ้แก่นกั การเมืองและผูบ้ ริ หารพรรค
การเมืองเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะด้านความคิดและด้านความรู ้โดยมีความแตกต่างจากที่อื่น
คือ ใช้วธิ ี การเรี ยนรู ้ผา่ นการลงมือปฏิบตั ิโดยการศึกษาดูงานการจัดการเลือกตั้งในพื้นที่จริ งนอกชั้น
เรี ยนร่ วมด้วยเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเข้าใจและสามารถนาไปปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
สาหรับหลักสู ตรของโรงเรี ยนการเมืองพลตรี สนัน่ ขจรประศาสน์น้ นั พบว่าเป็ นการ
ก่อตั้งขึ้ นโดยเจตนารมณ์ อนั ดี ของผูบ้ ริ หารสถาบันซึ่ งเป็ นนักการเมืองที่มีประสบการณ์ ทางด้าน
การเมืองสู งผ่านการทางานการเมืองมาหลากหลายสาขาเคยดารงตาแหน่ งสาคัญทางการเมื องทั้ง
ด้า นบริ หารและด้า นนิ ติบ ญ
ั ญัติ จึ ง มองว่า การสื่ อสารเป็ นทัก ษะที่ ส าคัญของนัก การเมื องจึ ง ให้
ความสาคัญต่อการพัฒนาทักษะในเรื่ องการสื่ อสารทางการเมืองเป็ นสาคัญ จึงให้น้ าหนักหลักสู ตร
ในการเน้น การคุ ณลัก ษณะด้า นพฤติ ก รรมและคุ ณลัก ษณะด้า นความรู้ ใ นเรื่ อ งของการพัฒ นา
บุคลิ กภาพและการสื่ อสารทางด้านการเมืองให้แก่นกั การเมืองโดยมีการสลับกับการบรรยายโดย
นัก การเมื องที่ มี ป ระสบการณ์ สู ง และวิทยากรที่ มี ความเชี่ ย วชาญในด้า นการเมื องการปกครอง
สลับกันไปด้วย
สาหรับหลักสู ตรสุ ดท้ายหลักสู ตรการพัฒนาคุณภาพชีวติ โรงเรี ยนผูน้ าพลตรี จาลอง ศรี
เมื อ ง เป็ นการฝึ กอบรมระยะสั้ นแบบอยู่ค่ า ยโดยมุ่ ง เน้น ในเรื่ อ งการปลู ก ฝั ง ความดี คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรมอันดี ในการเป็ นพลเมืองซึ่ งผูก้ ่อตั้งมีเจตนารมณ์ ในการพัฒนาคุ ณลักษณะด้านจิตใจเป็ น
หลักให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั ผิดชอบชัว่ ดีและมีวนิ ยั ในตนเอง เน้นการฝึ กการใช้ชีวิตการสมาธิ ภาวนา เรี ยนรู ้ที่
จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนาคุ ณลักษณะด้านความคิ ดในการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสันติสุขโดยใช้วิธีการเรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์การอยูค่ ่ายอีกทั้งมีการเสริ มสร้ างการฝึ ก
อาชีพและแนวทางในปรับประยุกต์ใช้ให้กลมกลืนกับการใช้ชีวติ ประจาวัน
จากการวิเคราะห์การเรี ยนรู ้การของหลักสู ตรทั้ง 4 หลักสู ตรที่กล่าวมาแล้วนั้น นามาสู่
การวิเคราะห์กระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐานทฤษฎีการ
เรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุ ณลักษณะของนักการเมืองที่พึงประสงค์โดยใช้
วิธีการเรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์ การใคร่ ครวญ และการแลกเปลี่ ยนอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อนาไปสู่
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การเรี ยนรู้ในการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์บนฐานของทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งผูว้ ิจยั
จะนาข้อมูลที่ได้ผา่ นการวิเคราะห์มาพัฒนาเป็ นแนวประเด็นคาถามสาหรับการสัมภาษณ์นกั วิชาการ
ด้านการเมือง ผูบ้ ริ หารสถาบันพัฒนานักการเมือง และนักการเมืองที่ มีประสบการณ์ดา้ นวิชาชีพที่มี
พื้นฐานแตกต่างกัน เพื่อหาข้อสรุ ปคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักการเมืองในขั้นตอนต่อไป
1.2 ผลการวิเคราะห์ คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ จากการสั มภาษณ์
เมื่อได้ผลการศึกษาจากขั้นตอนที่ 1 จึงนาผลจากการศึกษาเอกสารมาพัฒนาเป็ นแนว
ประเด็นคาถามเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการสัมภาษณ์ เชิ งลึก (In-depth Interview)กลุ่ มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
(Key-Informants) ทั้ง 4 กลุ่ ม ประกอบด้วย 1) กลุ่ มนักวิชาการและผูบ้ ริ หารสถาบันฝึ กอบรม
นักการเมือง จานวน 5 ท่าน 2) กลุ่มนักการเมืองที่มีประสบการณ์และเคยมีประสบการณ์ฝึกอบรม
ในหลัก สู ตรพัฒนานักการเมื องมาก่ อนเข้า สู่ อาชี พ จานวน 2 ท่ า น 3) กลุ่ มนัก การเมื องที่ มี
ประสบการณ์ยาวนานและไม่เคยมีประสบการณ์ฝึกอบรมนักการเมืองก่อนการเข้าสู่ อาชี พ จานวน 2
ท่าน 4) กลุ่มนักการเมื องรุ่ นใหม่และไม่เคยมีประสบการณ์ การฝึ กอบรมนักการเมืองก่อนเข้าสู่
อาชีพ จานวน 3 ท่าน พบว่า สามารถจัดกลุ่มคุ ณลักษณะได้เป็ น 4 ด้าน ประกอบด้วย คุณลักษณะ
ด้า นพฤติ ก รรม คุ ณ ลัก ษณะด้า นจิ ต ใจ คุ ณ ลัก ษณะด้า นความคิ ด และคุ ณ ลัก ษณะด้า นความรู้
ปรากฏผลการศึกษาดังต่อไปนี้
1.2.1 คุณลักษณะด้ านพฤติกรรม
จากการสัม ภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ย วชาญทางด้านวิชาการและด้านการเมื อง พบว่า ผูใ้ ห้
สั ม ภาษณ์ ท้ ัง ทางด้า นวิ ช าการและทางด้า นการเมื อ งต่ า งก็ ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ คุ ณ ลัก ษณะด้า น
พฤติกรรมในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) การปฏิบัติงานอย่ างซื่ อตรงต่ อหน้ าที่ ในประเด็นเรื่ องการเป็ นผูท้ ี่มี
ความซื่ อตรงต่อหน้าที่ ปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน ได้มีผกู ้ ล่าวถึงไว้วา่ เป็ นสิ่ ง
สาคัญและจาเป็ นที่จะต้องเรี ยนรู ้และต้องมีความเข้าใจในหน้าที่ของตนอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะผูแ้ ทนประชาชน
“ที่ สำคัญที่ สุด อยำกเห็นนักกำรเมืองรุ่ นใหม่ มีควำมรู้ มีควำมเข้ ำใจ
กำรเมือง และสำมำรถปฏิ บัติหน้ ำที่ สมำชิ กสภำผู้แทนรำษฎรทั้งในสภำฯและ
ในพืน้ ที่ได้ อย่ ำงเต็มที่ ”
(ง, สัมภาษณ์, วันที่ 10 ตุลาคม 2554)
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“หน้ ำที่ ของนักกำรเมื องก็คือ นักกำรเมื องจะต้ องมำทำหน้ ำฝ่ ำยนิ ติ
บั ญญัติ ฝ่ ำยบริ หำร ต้ องมำออกกฎหมำย ต้ อ งมำบริ หำรประเทศ ต้ อ งท ำ
หน้ ำ ที่ ไ ด้ ดี แต่ น อกจำกนั้ น แล้ ว ก็คื อ ต้ องกำรให้ นั ก กำรเมื อ งเป็ นคนที่ มี
คุณลักษณะมำผลักดันให้ เกิดกำรเปลี่ยนแปลง”
(ฌ, สัมภาษณ์, วันที่ 2 พฤษภาคม 2554)
2) การกระทาบนพื้นฐานความรั บ ผิด ชอบ ในประเด็น เรื่ องความ
รับผิดชอบของนักการเมือง ผูใ้ ห้สัมภาษณ์มองนอกเหนือจากการรับผิดชอบในการกระทาของตน
แต่ยงั รวมไปถึงความรับผิดชอบในหน้าที่และบทบาทของตนอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบและธรรม
เนี ย มปฏิ บ ตั ิ ด้วย กล่ า วคื อ นอกจากมี ค วามรั บผิดชอบ มี ส านึ ก ดี รู้ถูก -ผิดและรั บผิดชอบในการ
กระทาของตนแล้ว ยังครอบคลุมถึงเรื่ องการเป็ นผูท้ ี่มีความซื่ อตรงต่อหน้าที่ และรู ้จกั บทบาทหน้าที่
ในการเป็ นนักการเมืองที่ถูกต้องด้วย
“นักกำรเมืองต้ องเป็ นนักกำรศึ กษำ อธิ บำย ให้ ควำมรู้ แก่ ประชำชน
ได้ แยกแยะอะไรผิ ดถูก อะไรเป็ นผลประโยชน์ เพื่ อส่ วนรวม ต้ องมี ค วำม
รั บผิดชอบ”
(ก, สัมภาษณ์, วันที่ 30 มีนาคม 2554)
“เรื่ องกำรบ้ ำนกำรเมืองเป็ นเรื่ องประจำวันอยู่แล้ ว ระบบครอบครั วก็
มีกำรปกครอง ทุกคนต้ องมีวินัย รู้ จักหน้ ำที่ตัวเอง มีควำมผิดชอบ กำรขัดเกลำ
ต้ องเริ่ มต้ องแต่ ที่บ้ำนและสังคม”
(ข, สัมภาษณ์, วันที่ 21 เมษายน 2554)
3) การปฏิบัติต นด้ ว ยความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต สาหรั บประเด็นเรื่ องความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ต ไม่ปกปิ ดซ่ อนเร้นไม่ฉ้อโกง โปร่ งใส ก็เป็ นอีกประเด็นมีผกู ้ ล่าวไว้ตรงกันหลายท่าน
ในทุกกลุ่ม โดยให้ความสาคัญในเรื่ องของความซื่ อสัตย์ครอบคลุมไปถึงความซื่ อสัตย์ต่อตนเองและ
ผูอ้ ื่ น อี ก ด้ว ย อี ก ทั้ง ยัง มองว่า ความซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต นั้น เป็ นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ประเภทหนึ่ งที่
นักการเมืองพึงมี
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“สิ่ งที่ สำคัญที่ สุด เรื่ องคุณธรรมของนักกำรเมืองไทย ตอนนีท้ ี่ พลำด
เพรำะว่ ำเห็นแก่ ตัว เรื่ องควำมซื่ อสั ตย์ ปั ญหำอันดับต้ น นอกจำกไม่ โกงแล้ วก็
ต้ องให้ ด้วย”
(จ, สัมภาษณ์, วันที่ 31 เมษายน 2554)
“โดยส่ วนตัวให้ ควำมส ำคั ญคุ ณธรรมมำกกว่ ำควำมรู้ คื อมี ควำม
ซื่ อสัตย์ สุจริ ต ซื่ อสัตย์ ต่อตนเองและหน้ ำที่ตรงไปตรงมำ”
(ช, สัมภาษณ์, วันที่ 20 มีนาคม 2554)
“ต้ องทำงำนโดยซื่ อสัตย์ สุจริ ต รั กษำผลประโยชน์ บ้ำนเมือง ไม่ ทุจริ ต
คดโกง”
(ฌ, สัมภาษณ์, วันที่ 2 พฤษภาคม 2554)
“ต้ องเป็ นคนไม่ เรี ยกร้ องผลประโยชน์ ต้ องทำให้ โปร่ งใส”
(ฏ, สัมภาษณ์, วันที่ 15 กันยายน 2554)
4) การเป็ นผู้มีมนุ ษยสั มพันธ์ ในประเด็นเรื่ องการมีมนุ ษยสัมพันธ์ นั้น
กลุ่ มนัก การเมื องมองว่า จาเป็ นต้องมี เพื่ อเป็ นการเสริ มบุ ค ลิ ก ภาพเนื่ องจากการทางานการเมื อง
จาเป็ นต้องพบปะผูค้ นที่หลากหลายทั้งด้านอาชี พ อายุ และผูท้ ี่ มีความคิดที่แตกต่าง ประกอบกับ
ลักษณะงาน ที่ ตอ้ งลงพื้นที่ดูแลประชาชน การมีมนุ ษยสัมพันธ์ และเข้าถึ งประชาชนและกลุ่มคน
ต่างๆจึงมีความสาคัญและจาเป็ น
“กำรมีมนุษยสัมพันธ์ กำรได้ ร้ ู จักคนเยอะขึน้ ก็จะได้ ร้ ู จักมุมมอง
ทำงสั งคมใหม่ ๆ ในสำขำอำชี พอื่ นมำกขึน้ ซึ่ งทำให้ เรำเห็นโลกมำกขึน้ สรุ ป
โลกให้ เรำเรี ยนรู้ ง่ ำยขึน้ เรำไม่ ต้องไปศึ กษำโลกเอง คุยกับคนที่ เค้ ำรู้ ในด้ ำน
ของเค้ ำ ก็ทำให้ เรำรู้ จักในมุมมองที่เรำไม่ เคยเห็นมำกขึน้ ”
(ฎ, สัมภาษณ์, วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554)
“คำพู ดควรใช้ เหมำะสม สุ ภำพ มี เหตุผล อ่ อนน้ อม ตรงไปตรงมำ
โปร่ งใส ไม่ เกรงกลัวต่ อผู้มีอิทธิ พลยึดประโยชน์ ส่วนรวม”
(ฏ, สัมภาษณ์, วันที่ 15 กันยายน 2554)
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5) การปฏิบัติงานด้ วยความขยันตั้งใจ มีความอดทนและความเพียร ใน
ส่ วนของความขยันตั้งใจ มีความอดทนและความเพียร มีผกู ้ ล่าวถึงไว้วา่ ความขยันตั้งใจจะเป็ น การ
เสริ มสร้างบุคลิกภาพ ซึ่งรวมไปถึงการเสริ มสร้างความมัน่ ใจในการเป็ นผูท้ ี่มีความเชื่ อมัน่ ในตนเอง
ในอีกทางหนึ่ง
“ควรจะเป็ นคนสนใจแต่ ควำมรู้ ฝั กใฝ่ แต่ ควำมรู้ เพื่อพัฒนำตนเองให้
น่ ำเชื่ อถือได้ ”
(ช, สัมภาษณ์, วันที่ 20 มีนาคม 2554)
“บุ ค คลที่ มี ค วำมตั้ ง ใจ ท ำงำนเพื่ อ พั ฒ นำประเทศ มุ่ ง มั่น โดยมี
นโยบำยต่ ำงๆที่ เหมำะสมกำรมี ควำมตั้งใจ จะช่ วยสร้ ำงบุคลิ กภำพให้ เป็ นที่
ประจักษ์ สร้ ำงควำมมัน่ ใจ”
(ญ, สัมภาษณ์, วันที่ 3 มิถุนายน 2554)
6) การเป็ นผู้ทยี่ อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อนื่ สาหรับประเด็นการรั บฟั ง
ความคิดเห็นของผู้อื่นนั้น ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ที่เป็ นกลุ่มนักการเมืองมองว่า การรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ้ ื่นคือการรับฟังปั ญหาของประชาชนซึ่ งมีความจาเป็ น เพื่อที่จะใช้เป็ นสื่ อกลาง ในการแก้ปัญหา
ให้ประชาชนตามขอบข่ายบทบาทหน้าที่ที่สามารถกระทาได้ที่สามารถกระทาได้
“กำรเข้ ำถึงประชำชน ก็คือต้ องมีโอกำสพบปะ รั บฟั งควำมคิ ดเห็น มี
โอกำสให้ ประชำชนมำพบ ทั้งจำกงำนสั งคม หรื อไปเยี่ยมไปพบ โดยเฉพำะ
ในระหว่ ำงเป็ นนักกำรเมืองที่ มีตำแหน่ งอยู่.ไม่ อย่ ำงนั้นเรำก็อำจไปตำมย่ ำน
ชุมชน ถ้ ำเจอว่ ำจุดไหน ที่ไหนประสบปั ญหำ เรำก็จะไปที่ นั่น ถ้ ำเป็ นเมื่อก่ อน
เรื่ องที่ รับฟั งมำ จะเอำมำประสำนรำชกำรบ้ ำง ที่ ทำได้ แน่ กค็ ื อตั้ งกระทู้ เสนอ
เป็ นญัตติ แล้ วเอำเรื่ องไปบอกรั ฐมนตรี หรื อเอำเรื่ องไปทำให้ เป็ นนโยบำย
พรรค แต่ พ อเป็ นรั ฐมนตรี ก็เอำเรื่ องเข้ ำไปในครม. เอำเรื่ องเข้ ำไปที่ ใ น
กระทรวง เพื่อที่จะไปหำทำงแก้ ”
(ฌ, สัมภาษณ์, วันที่ 2 พฤษภาคม 2554)
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“วันเสำร์ อำทิ ตย์ ปกติ จะอยู่ที่สำนักงำน และจะมีคนมำพบ บำงวันมำ
เป็ นร้ อยคนมำขอควำมช่ วยเหลื อ ในเรื่ องที่ ไม่ สำมำรถเข้ ำถึ งในหน่ วยงำน
รำชกำรได้ ไม่ ส ำมำรถเข้ ำ ถึ ง ในเรื่ องควำมเสมอภำคของสั ง คม สิ ท ธิ ขั้ น
พืน้ ฐำนที่เค้ ำควรจะได้ เรำจึงต้ องเป็ นคนประสำนในจุดนีใ้ ห้ ได้ บ้ำงไม่ ได้ บ้ำง
แล้ วแต่ กรณี ไป”
(ฎ, สัมภาษณ์, วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554)
1.2.2 คุณลักษณะด้ านจิตใจ
จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล พบว่าคุณลักษณะด้านจิตใจที่พึงประสงค์ของ
นักการเมืองสามารถแบ่งประเด็นที่สาคัญออกมาดังนี้
1) เป็ นผู้มีจิตใจเสี ยสละ เห็นแก่ ประโยชน์ ส่วนรวม พบว่า ผูใ้ ห้สัมภาษณ์
ส่ วนใหญ่ เน้นหนัก และให้ค วามส าคัญในประเด็นการเป็ นผูม้ ี ความเสี ย สละ เห็ นแก่ ป ระโยชน์
ส่ วนรวม ตรงกันในทุกกลุ่ม ซึ่ งมีผลมาจากสภาพการเมืองในปั จจุบนั ที่นกั การเมืองถูกมองว่าทา
เพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่ วนรวม เป็ นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มนักการเมืองเองก็ได้ให้ความสาคัญ
กับประเด็นนี้ เช่นเดียวกัน แม้วา่ บางกลุ่มจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป แต่ยงั คงสาระสาคัญ
ในเรื่ องของการยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็ นหลัก
“ต้ อ งแยกแยะอะไรออกว่ ำ อะไรเป็ นส่ วนตั ว ส่ วนรวม ค ำนึ ง ถึ ง
ควำมถูกต้ องของผลประโยชน์ ของคนส่ วนใหญ่ นั่นเป็ นหลักกำรแรก”
(ฉ, สัมภาษณ์, วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554)
”หลักใหญ่ กค็ ื อว่ ำ จะต้ องดูก่อนว่ ำประชำชนต้ องกำรอะไร เป็ นหลัก
ใหญ่ ของนักกำรเมืองว่ ำจะตอบสนองประชำชนอย่ ำงไร มำกน้ อยแค่ ไหน มอง
ประโยชน์ ของประเทศชำติมองประโยชน์ ของประชำชนเป็ นหลักถ้ ำทุกคนคิ ด
ว่ ำทำเพื่อประชำชน ทำเพื่อบ้ ำนเมือง คุณธรรมจริ ยธรรมก็จะตำมมำเอง”
(ฎ, สัมภาษณ์, วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554)
ในการเป็ นผูเ้ สี ย สละนั้น เน้นหนัก ในเรื่ องของการค านึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข อง
ส่ วนรวมเป็ นสาคัญ ซึ่ งผูใ้ ห้สัมภาษณ์มองว่าเป็ นคุณธรรมประการหนึ่ งที่นกั การเมืองจาเป็ นต้องยึด
มัน่ ในการทางานเพื่อประชาชนเป็ นสาคัญ
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“ต้ องเลื อกคนดี คนเสี ยสละ ต้ องคิ ดถึงประโยชน์ ของชำติ เป็ นหลัก
ต้ องมีคุณธรรมคือ เห็นแก่ ประโยชน์ ส่วนรวม”
(ข, สัมภาษณ์, วันที่ 2 เมษายน 2554)
“…มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีเป้ ำหมำยเพื่อส่ วนรวม...”
(ค, สัมภาษณ์, วันที่ 25 สิ งหาคม 2554)
“กำรทำงำนดี คนดี ยืดประโยชน์ ส่วนรวม”
(ฏ, สัมภาษณ์, วันที่ 25 กันยายน 2554)
บางท่านมองลึกไปกว่านั้นว่าการเสี ยสละนั้นเป็ นอุดมการณ์ที่จาเป็ นต้องคานึ งถึ ง
ไม่ว่าจะเป็ นนัก การเมื องที่ ได้รับ การเลื อกตั้งหรื อไม่ หรื อมี ส ถานะภาพทางเศรษฐกิ จอย่างไรก็
สามารถเสี ยสละเพื่อผูอ้ ื่นได้ เพราะการเป็ นนักการเมื องควรมีจุดมุ่งหมายที่การทาประโยชน์เพื่อ
ประเทศชาติไม่ใช่เพื่อตนเอง
“สิ่ ง ที่ ต้อ งมี คื อ เสี ย สละ ไม่ ว่ ำคุ ณจะยำกจน หรื อมั่ง มี ถ้ ำ คุ ณ ไม่
เสี ยสละ คุณก็ไม่ ได้ เป็ นนักกำรเมือง เพรำะนักกำรเมืองไม่ ใช่ อำชี พ ไม่ ใช่ กำร
หำรำยได้ ไม่ ต้องหวังอะไรมำกเพียงว่ ำเรำได้ รับเลือกตั้ ง ทำคุณงำมควำมดีให้
ชำติ บ้ ำ นเมื อง ถื อว่ ำ ทำประโยชน์ แล้ ว สำคั ญที่ สุดส ำหรั บนักกำรเมื องคื อ
ซื่ อสัตย์ กับเสี ยสละ ถ้ ำไม่ เสี ยสละก็อย่ ำทำเลย ทำเพื่อตัวเอง และพวกพ้ อง”
(จ, สัมภาษณ์, วันที่ 3 เมษายน 2554)
“...ถ้ ำจะให้ ดีมำกๆ ต้ องมีอุดมกำรณ์ พอสมควร อุดมกำรณ์ หรื อกำร
เสี ยสละเพื่อส่ วนรวม”
(ฌ, สัมภาษณ์, วันที่ 2 พฤษภาคม 2554)
2) เป็ นผู้ มีคุ ณธรรมในจิ ต ใจ ยึดมั่นความดี ในประเด็นรองลงมาคื อ
ประเด็นเรื่ องเป็ นผูม้ ีคุณธรรมยึดมัน่ ความดี ไม่โลภ ไม่โกรธโมโห ไม่หลงอานาจ มีความกตัญญู
เป็ นอีกประเด็นที่มีผใู ้ ห้ความสาคัญไว้วา่ เป็ น เครื่ องยึดเหนี่ยวให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

145
“ เรำไม่ ได้ ทำเพื่ อให้ คนเชื่ อมั่น และศรั ทธำ เรำทำเพรำะเชื่ อมั่นใน
คุณงำมควำมดี”
(จ, สัมภาษณ์, วันที่ 3 เมษายน 2554)
“ส่ วนที่ ขำดไปต้ องเติม ก็คือ สิ่ งที่ เรี ยกว่ ำจริ ยธรรมและคุณธรรม แต่
ต้ องตั้งคำถำมว่ ำจะสร้ ำงอย่ ำงไร”
(ช, สัมภาษณ์, วันที่ 20 มีนาคม 2554)
3) เป็ นผู้ มี จิ ต ใจหนั ก แน่ น ในส่ วนของคุ ณ ลั ก ษณะด้ านจิ ต ใจที่ มี
ความส าคั ญ อย่ า งยิ่ง อี ก ด้ า นหนึ่ ง ที่ พ บ คื อ การเป็ นผูท้ ี่ มี จิ ต ใจหนัก แน่ น เข้ม แข็ ง มี เ หตุ ผ ล มี
วิจารณญาณ รู ้เท่าทันตนเองและสถานการณ์การเมืองที่ตอ้ งเผชิญหน้าได้อย่าง มัน่ คง ไม่หวัน่ ไหว
“คนที่เป็ นนักกำรเมืองต้ องเป็ นคนมีจิตใจดีที่สำคัญต้ องมีควำมอดทน
ควำมแข็งแกร่ ง เข้ มแข็ง เพรำะกำรเมืองในประเทศเรำมี ควำมเปลี่ ยนแปลง
ทำงกำรเมืองสูง ถ้ ำเรำไม่ สำมำรถอดทนต่ อแรงปะทะและกำรเปลี่ยนแปลงได้
ก็จะมี ปัญหำ ต้ องมี ควำมมั่นคงทำงจิ ตใจ ซึ่ ง คุณภำพเหล่ ำนี ้มันต้ องมี อยู่ใ น
ตัวตนในโมเลกุลของนักกำรเมื องเอง เพรำะเป็ นสิ่ งที่ หำมำใส่ จำกข้ ำงนอก
ไม่ ได้ ไม่ เหมือนคุณสมบัติอื่นที่สำมำรถหำมำใส่ เพิ่มได้ ”
(ซ, สัมภาษณ์, วันที่ 22 มีนาคม 2554)
1.2.3 คุณลักษณะด้ านความคิด
จากการสัมภาษณ์ กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล พบว่าคุณลักษณะด้านความคิดที่พึงประสงค์
ของนักการเมืองสามารถแบ่งประเด็นที่สาคัญออกมาดังนี้
1) เป็ นผู้มีความคิดเชิ งกลยุทธ์ ในประเด็นความเป็ นผูม้ ีความคิดเชิ งกล
ยุทธ์ นักการเมื องควรมี การวางแผนเพื่อสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาระบบทางการเมื องรวมทั้ง
ผลักดันให้เกิดระบบคิดที่มีความก้าวหน้า
“ต้ องกำรให้ นักกำรเมืองเป็ นคนที่ มีคุณลักษณะที่ จะคอยผลักดันให้ เกิด
กำรเปลี่ ย นแปลง รวมถึ ง กำรผลั ก ดั น ให้ เกิ ดระบบที่ ก้ ำวหน้ ำ นอกจำกกำร
แก้ ปั ญ หำในประเทศที่ นั ก กำรเมื อ งต้ องท ำอยู่แ ล้ ว ซึ่ ง ในกำรแก้ ปั ญ หำของ
ประเทศ ก็หมำยรวมถึงกำรสร้ ำงระบบของกำรเมืองเพื่ อกำรพัฒนำ”
(ฉ, สัมภาษณ์, วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554)
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“นักกำรเมืองต้ องมีควำมคิ ดที่ เน้ นเรื่ องกำรแก้ ปัญหำและวำงแผนกำร
ทำงำนอย่ ำงเป็ นระบบ ด้ วยปั จจัยตั้งต้ นคื อเพื่ อผลประโยชน์ ของประเทศชำติ
และประชำชนเป็ นหลัก ดังนั้นต้ องคิ ดแบบไม่ หยุดนิ่งในกำรพยำยำมแก้ ปัญหำ
ของชำติและสังคม”
(ญ, สัมภาษณ์, วันที่ 3 มิถุนายน 2554)
2) เป็ นผู้มีความคิดเชิ งระบบ ประเด็นความเป็ นผูม้ ีความคิดเชิ งระบบ
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ เน้นที่การมีระบบความคิดที่เป็ นขั้นเป็ นตอนและสามารถเชื่ อมโยงและสัมพันธ์กนั
ของระบบทางการเมือง รวมทั้งองค์ประกอบสาคัญที่สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมทางการเมือง
“ผู้ที่มำทำงำนด้ ำนกำรเมืองควรมีควำมรู้ รอบด้ ำน รู้ รอบในระบบของ
กำรเมือง กำรพัฒนำประเทศต้ องให้ ควำมสำคัญกับควำมเชื่ อมโยงและโยงใย
ในสั ง คม เข้ ำ ใจในระบบทำงสั ง คม องค์ ป ระกอบต่ ำ งๆเพื่ อ ส่ งผลต่ อ กำร
แก้ ปัญหำ เรำสร้ ำงสำมำรถมองปั ญหำและเห็นภำพเป็ นขั้นตอนเพื่ อมุ่งสู่ กำร
พัฒนำอย่ ำงแท้ จริ ง”
(ซ, สัมภาษณ์, วันที่ 22 มีนาคม 2554)
3) เป็ นผู้มีความคิดสร้ างสรรค์ ประเด็นความเป็ นผูม้ ีความคิดสร้างสรรค์
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ให้มุมมองของนักการเมืองว่าเปรี ยบเหมือนนักคิด ต้องมีความคิ ดที่ไม่หยุดนิ่ งและ
สร้างสรรค์เพื่อเกิดงาน แต่งานที่เกิดขึ้นนั้นต้องเป็ นการริ เริ่ มที่พฒั นางานเหล่านั้นไปในทิศทางที่ดี
กล่าวคือการสร้างสรรค์เพื่อสร้างงานที่ดีมีประโยชน์ต่อองค์รวม
“ผลประโยชน์ ของประเทศชำติ และประชำชนเป็ นแนวคิ ดหลัก ที่
นักกำรเมืองต้ องคำนึงถึง เมื่อเรำมีจุดตั้งต้ นในกำรทำงำนที่ ถูกต้ องแล้ ว ระบบ
ควำมคิ ดก็จะถูกพัฒนำต่ อกระบวนกำรสร้ ำงงำน และหำกเรำต้ องกำรพัฒนำ
เรำก็ต้องขับเคลื่อนควำมคิดที่สร้ ำงสรรค์ และไม่ หยุดนิ่งนั่นเอง”
(ญ, สัมภาษณ์, วันที่ 3 มิถุนายน 2554)
4) เป็ นผู้มีความคิดทีม่ ีวสิ ั ยทัศน์ ประเด็นการเป็ นผูม้ ีความคิดที่มีวิสัยทัศน์
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์เล็งเห็นความสาคัญในการมีความคิดที่หลักแหลม มีความฉลาดที่จะมองเห็นความ
จริ งของสิ่ งต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือสิ่ งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มองการณ์ไกลไว้เช่นเดียวกัน
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“ต้ องกำรให้ นักกำรเมืองเป็ นคนที่ มีคุณลักษณะมำผลักดันให้ เกิดกำร
เปลี่ยนแปลง ผลักดันให้ เกิดระบบที่ก้ำวหน้ ำ นอกจำกแก้ ปัญหำประเทศที่ ต้อง
ทำอยู่แล้ ว ก็หมำยถึงมำสร้ ำงมำพัฒนำระบบของกำรเมือง ผมเน้ นเรื่ องกำรมี
วิสัยทัศน์ กำรเข้ ำใจปั ญหำ กำรตั้งใจแก้ ควำมยุติธรรมนำกำรเปลี่ยนแปลง”
(ฌ, สัมภาษณ์, วันที่ 2 พฤษภาคม 2554)
“ผู้ ที่ จ ะเข้ ำ มำท ำงำนด้ ำ นเมื อ งต้ อ งเป็ นผู้ มี วิ สั ย ทั ศ น์ เพรำะงำน
กำรเมืองเรำต้ องมองให้ ไกลว่ ำ ณ ปั จจุบันขณะ วิสัยทัศน์ ในกำรมองตัวเองว่ ำ
เรำจะยืนอยู่ตรงจุดไหนในอนำคต มันส่ งผลต่ อควำมคิดทั้งหมดของคนคนนั้น
บำงครั้ งกำรเมืองต้ องเห็นปั ญหำก่ อนที่ มันจะเกิ ดแต่ ทั้งนีก้ ็ต้องอยู่บนพืน้ ฐำน
ของตรรกะ”
(ซ, สัมภาษณ์, วันที่ 22 มีนาคม 2554)
“ต้ องเป็ นคนที่มีวิสัยทัศน์ มองเห็นอะไรใหม่ ในระยะยำว”
(ญ, สัมภาษณ์, วันที่ 3 มิถุนายน 2554)
5) เป็ นผู้มีความคิดแบบบูรณาการ จากการสรุ ปประเด็นจากผูใ้ ห้สัมภาษณ์
พบว่าคุณลักษณะทางความคิดของนักการเมืองประเด็นผูท้ ี่มีความคิดแบบบูรณาการ จาเป็ นต้องคิด
แบบองค์รวม ไม่แยกส่ วนและสามารถคิดสอดประสานในปั จจัยต่างๆได้เป็ นอย่างดี
“กำรเป็ นผู้น ำไม่ ต้ อ งรู้ มำกแต่ ต้ อ งรู้ ในเรื่ องที่ ค วรรู้ กำรเมื อ งไม่
สำมำรถแยกออกมำเป็ นส่ วนๆแล้ วแก้ ปัญหำที ล ะจุดแล้ วจบ แต่ มันมี ควำม
ละเอี ย ดอ่ อ นเรำต้ องมองแบบองค์ รวมแก้ ปัญ หำแบบบู ร ณำกำร และต้ อ ง
บริ หำรคนให้ เป็ น”
(ช, สัมภาษณ์, วันที่ 20 มีนาคม 2554)
“กำรทำงำนเพื่อช่ วยเหลือสั งคม เรำต้ องเข้ ำไปศึกษำและทำควำมเข้ ำ
ใจควำมเป็ นเครื อข่ ำย เรำต้ องเป็ นเหมื อนตัวกลำงในกำรสอดประสำนเพื่ อ
พัฒนำงำนด้ ำนสังคมและชุมชน”
(ข, สัมภาษณ์, วันที่ 21 เมษายน 2554)
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“นั ก กำรเมื อ งต้ อ งรู้ ทุ ก เรื่ อง ทุ ก มิ ติ เช่ น มิ ติ ท ำงสั ง คม กำรเมื อ ง
เศรษฐกิจ ดังนั้นต้ องรอบรู้ ในทุกเรื่ อง กำรเมืองมันมีมำกกว่ ำศำสตร์ เดียว มัน
ต้ องรู้ ทุกศำสตร์ เพรำะเมื่อเกิดปั ญหำมันไม่ ได้ เกิดขึน้ เพียงด้ ำนเดียวแต่ ปัญหำ
มันเกิ ดขึน้ พร้ อมกันในทุกด้ ำน ดังนั้นกำรนำเสนอแผนงำนต้ องรอบด้ ำนใน
ทุกมิติทุกปั จจัย”
(ฎ, สัมภาษณ์, วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554)
6) เป็ นผู้ มี ค วามคิ ด แบบประนี ประนอม พบว่า ในระบอบการเมื อ ง
ประชาธิ ปไตยความคิดที่ ไม่เผด็จการเป็ นเรื่ องสาคัญยิ่ง ต้องไม่ใช้อานาจเพื่อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งเพื่อ
ประโยชน์ร่วมกันของสังคม
“การเมืองภาคปฏิบตั ิมนั จาเป็ นต้องมีการประนี ประนอม ไม่เช่นนั้น
หากทาตัวเป็ นไม้บรรทัดมันก็จะไม่สามารถอยู่ไม่ได้ การเมืองเป็ นเรื่ องของ
การต่อรองผลประโยชน์บางอย่างเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนา”
(ก, สัมภาษณ์, วันที่ 30 มีนาคม 2554)
7) เป็ นผู้มีความคิดในเชิ งอุดมการณ์ ทางการเมืองและสั งคม ในประเด็น
ความคิดเรื่ องความเป็ นผูม้ ีอุดมการณ์ทางการเมืองและสังคมนั้น ผูใ้ ห้สัมภาษณ์พบว่าอุดมการณ์ทาง
การเมื องคื อการยึดหลักในเรื่ องการเมื องการปกครองและยึดมัน่ ในหลักการประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุขเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งมีสาหรับคุณลักษณะทางความคิดของนักการเมืองทุกคน
“นักกำรเมืองต้ องมีอุดมกำรณ์ ในเรื่ องกำรเมืองกำรปกครอง และ
เข้ ำใจในหลักกำรของประชำธิ ปไตยในแบบที่ เรำเป็ น หำกไม่ มีอุดมกำรณ์ เรำ
จะไม่ สำมำรถประคองตัวอยู่บนเส้ นทำงสำยนีไ้ ด้ อย่ ำงถูกทำนองครองธรรม”
(ซ, สัมภาษณ์, วันที่ 22 มีนาคม 2554)
“พื ้ น ฐำนควำมคิ ด ของนั ก กำรเมื อ งคื อ คิ ด เสมอว่ ำ ต้ องท ำเพื่ อ
ประชำชน ไม่ ใช่ คิดเพี ยงเล่ นกำรเมื องเพื่ อประโยชน์ ของพรรคพวกตัวเอง
เพรำะถ้ ำคิ ดเช่ นนั้นท้ ำยสุ ดประเทศชำติ ก็จะเสี ยหำย มันต้ องมีอุดมกำรณ์ ซึ่ง
ต้ องเป็ นอุดมกำรณ์ บนฐำนประชำธิ ปไตยของไทยเรำ”
(ฎ, สัมภาษณ์, วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554)
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“ต้ องศรั ทธำประชำธิ ปไตยอันมีพระมหำกษัตริ ย์เป็ นประมุข และมี
อุดมกำรณ์ ที่จะนึกถึงประโยชน์ ส่วนรวมเป็ นสำคัญ”
(ฏ, สัมภาษณ์, วันที่ 15 กันยายน 2554)
คุณลักษณะด้านความคิดในประเด็นเรื่ องความเป็ นผูม้ ีอุดมการณ์ทางการเมืองและ
สังคมนี้ สามารถโยงไปถึ งคุ ณลักษณะด้านความรู้ด้านการเมืองในประเด็นของความรู้ความเข้าใจ
เรื่ องระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยอีกด้วย
1.2.4 คุณลักษณะด้ านความรู้
จากการสัมภาษณ์ กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล พบว่าคุ ณลักษณะด้านความรู้ ที่พึงประสงค์
ของนักการเมืองสามารถแบ่งประเด็นที่สาคัญออกมาดังนี้
1) มีความรู้ รอบด้ าน ในส่ วนของคุณลักษณะด้านความรู ้น้ นั โดยภาพรวม
กลุ่มผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ที่เป็ นนักการเมืองให้ความสาคัญกับคุณลักษณะด้านความรู ้ของนักการเมืองใน
มุมมองที่หลากหลาย ทั้งในส่ วนความรู ้ ในเชิ งวิชาการ และความรู ้ ในเชิ งวิชาชี พ โดยมองว่าต้องมี
ความรู้รอบด้านเนื่ องจากนักการเมืองต้องเกี่ ยวข้องกับงานที่หลากหลาย แต่มุ่งเน้นที่ส่วนรวมและ
ผลประโยชน์ของประเทศ
“ผู้ที่มำทำงำนกำรเมืองควรมีควำมรู้ รอบด้ ำนจำเป็ นต้ องมีทั้ง คุณภำพ
คื อมีจิตใจดี มีควำมตั้งใจจริ ง และศักยภำพที่ เหมำะกับงำนที่ ทำ มีควำมรู้ ด้ ำน
ต่ ำงๆ เช่ น สังคม เศรษฐกิจ กำรเมืองและประวัติศำสตร์ ”
(ซ, สัมภาษณ์, วันที่ 22 มีนาคม 2554)
“นั ก กำรเมื อ งต้ อ งรู้ ทุ ก เรื่ อง เพรำะสั ง คมมี ทุ ก มิ ติ เชิ ง สั ง คม เชิ ง
กำรเมือง เชิ งเศรษฐกิจ เรื่ องกำรสื่ อสำร แต่ ทั้งนีใ้ นมุมมองผมจะรู้ เรื่ องอะไร
ไม่ สำคัญก็ต้องเอำประโยชน์ ของประชำชนเป็ นที่ตั้งเป็ นสำคัญ”
(ฎ, สัมภาษณ์, วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554)
2) มีความรู้ เรื่ องหลักการประชาธิปไตย เมื่อมองลึกลงไปในคุณลักษณะ
ด้านความรู ้ในประเด็นต่างๆนั้น พบว่า กลุ่มนักการเมืองที่มี ประสบการณ์ยาวนานและไม่เคยผ่าน
หลักสู ตรฝึ กอบรมก่อนเข้าสู่ อาชี พให้ความเห็ นตรงกันว่า นักการเมืองจาเป็ นต้องมีความเข้าใจใน
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หลักการประชาธิ ปไตยในแบบของประเทศไทยในประเด็นต่างๆ เช่น ความรู ้เรื่ องระบอบการเมือง
ประชาธิปไตย ความเข้าใจสภาพการเมืองไทย
“…เข้ ำใจในหลักกำรของประชำธิ ปไตยในแบบที่เรำเป็ น...”
(ซ, สัมภาษณ์, วันที่ 22 มีนาคม 2554)
“ต้ อ งมี ค วำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจในปั ญ หำของบ้ ำ นเมื อ ง ปั ญ หำของ
ประชำชน”
(ฌ, สัมภาษณ์, วันที่ 2 พฤษภาคม 2554)
ไม่เพียงแต่ความรู ้ดา้ นการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยและความเข้าใจสภาพ
การเมืองไทยเท่านั้น ความรู ้เรื่ องการศึกษาเปรี ยบเทียบการเมืองในต่างประเทศก็มีความสาคัญใน
ฐานะการเป็ น กรณี ศึกษาเพื่อนามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อีกด้วย
“ต้ องมีควำมรู้ เรื่ องกำรเมื องต่ ำงประเทศ โดยเฉพำะในประเทศที่ มี
กำรปกครองแบบเดียวกัน”
(ง, สัมภาษณ์, วันที่ 10 ตุลาคม 2554)
กลุ่มนักวิชาการและผูบ้ ริ หารสถาบันให้ความสนใจในเรื่ องการเรี ยนรู ้ และเข้าใจ
วัฒนธรรมการเมืองของประเทศไทย เพราะเป็ นส่ วนสาคัญในการเรี ยนรู ้และยอมรับวัฒนธรรมทาง
การเมืองที่มีความแตกต่าง จะสามารถนาไปสู่ ความเข้าใจในเรื่ องความเสมอภาคและภราดรภาพ
“ต้ อ งรู้ จั ก รั ฐ ธรรมนูญ แบบฉบั บ ไทยสองฉบั บ ฉบั บ หนึ่ ง คื อ ลำย
ลักษณ์ อักษร อีกฉบับหนึ่งคื อวัฒนธรรมให้ ยอมรั บคนที่ ชนชั้นแตกต่ ำง ว่ ำเค้ ำ
ก็เป็ นคนเหมื อนกัน ซึ่ งเป็ นประตูบำนแรกที มันจะเปิ ดไปสู่ เรื่ องกำรยอมรั บ
ควำมเท่ ำเทียมกันของมนุษย์ ”
(ก, สัมภาษณ์, วันที่ 30 มีนาคม 2554)
3) มีความรู้ ด้านการสร้ างจิตสานึกสาธารณะ ส่ วนคุณลักษณะด้านความรู ้
ในประเด็นเรื่ อง การสร้ า งจิต ส านึ กสาธารณะ มี ผูก้ ล่ า วถึ งไว้ว่า มี ค วามส าคัญมาก นัก การเมื อง
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จาเป็ นต้องมี จิต สาธารณะ และอาสาเข้ามาท างานเพื่ อ ประชาชน และมองว่า จิ ตสาธารณะนั้น
สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ดว้ ยการเรี ยนรู ้ในการศึกษาพื้นที่อย่างแท้จริ ง
“กำรเรี ยนรู้ เน้ นกำรสร้ ำงจิ ตสำธำรณะ จิ ตอำสำสมัคร มี กำรไปดูงำน
ท ำเป็ นโครงงำนเพื่ อ ช่ วยเหลื อ สั งคม เข้ ำไปศึ ก ษำ ท ำควำมเข้ ำ ใจเข้ ำเป็ น
เครื อข่ ำย ตัวกลำงประสำนงำนชุมชนท้ องถิ่น เป็ นกำรเปิ ดโลกทัศน์ ให้ สังคม
ได้ มีโอกำส เข้ ำถึงกัน”
(ข, สัมภาษณ์, วันที่ 21 เมษายน 2554)
นอกจากนี้ การมี จิ ต สาธารณะหรื อ จิ ต อาสานั้น จะน ามาซึ่ งความรู้ สึ ก ในการ
คานึ งถึ ง ส่ วนรวม การมี คุ ณธรรมจริ ย ธรรมที่ ดีง ามในการควบคุ ม พฤติ กรรมในการทางานด้า น
การเมืองของนักการเมืองให้พึง ประสงค์ และสร้างความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย
“ต้ องมี ควำมรู้ หลำยด้ ำนเรื่ องควำมรู้ ควำมสำมำรถ มี จิตสำธำรณะ
ควบคุมไปถึงพฤติกรรม คุณธรรมจริ ยธรรมมีเป้ ำหมำยเพื่อส่ วนรวม”
(ค, สัมภาษณ์, วันที่ 25 สิ งหาคม 2554)
“กำรทำงำนดี คนดี จิตอำสำ เป็ นตัวอย่ ำง ศรั ทธำประชำธิ ปไตยอันมี
พระมหำกษัตริ ย์เป็ นประมุข”
(ฏ, สัมภาษณ์, วันที่ 15 กันยายน 2554)
4) มีความรู้ ด้านจิตวิทยา นักการเมืองจาเป็ นต้องมีความรู้ ความเข้าใจใน
ด้านจิตวิทยา ในการเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่นด้วย เพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ อย่าง
เหมาะสมและสามารถเข้าใจความต้องการของผูอ้ ื่นด้วย
“ในกำรทำงำนจำเป็ นต้ องมีควำมเข้ ำใจตนเองและผู้อื่น”
(ง, สัมภาษณ์, วันที่ 10 ตุลาคม 2554)
“นอกจำกคุ ณ ภำพและศั ก ยภำพแล้ ว ที่ จ ำเป็ นต้ องรู้ จั ก ตัว ตนของ
ตัวเองด้ วย”
(ซ, สัมภาษณ์, วันที่ 22 มีนาคม 2554)
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5) มี ค วามรู้ ด้ า นกฎหมายและการปกครอง ในส่ ว นของความรู ้ ด้า น
กฎหมายและการปกครองก็มีความจาเป็ นที่จะต้องเรี ยนรู ้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ สามารถเชื่ อมโยง
ปั ญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชน เพราะเป็ นหน้าที่ที่สาคัญของการเป็ นนักการเมือง โดยเฉพาะการดารง
ตาแหน่งเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรฝ่ ายนิติบญั ญัติ
“ด้ ำนรั ฐศำสตร์ และด้ ำนกฎหมำยถ้ ำไม่ ร้ ู กต็ ้ องแสวงหำขวนขวำย”
(ญ, สัมภาษณ์, วันที่ 3 มิถุนายน 2554)
“นักกำรเมืองควรมีควำมรู้ เรื่ องกฎหมำย รั ฐศำสตร์ และกำรปกครอง
เพรำะเป็ นผู้ออกกฎหมำย”
(ฏ, สัมภาษณ์, วันที่ 15 กันยายน 2554)
6) มีความรู้ เชิ งนโยบาย ความรู้ในเชิ งนโยบายเป็ นประเด็นสื บเนื่ องจาก
ความรู ้ในเรื่ องกฎหมายเมื่อมีความรู ้ในด้านกฎหมายแล้วก็จาเป็ นต้องมีความสามารถที่จะนาปั ญหา
มาเสนอสู่ แนวทางในการปฏิบตั ิและสามารถนาไปสู่ การแก้ไขปั ญหาได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
“มีควำมรู้ ในเรื่ องกำรที่ จะรู้ เข้ ำใจปั ญหำ หำทำงที่ จะแก้ ไขปรั บปรุ ง
หรื อเสนอกฎหมำยเพื่อแก้ ปัญหำต่ ำงๆนั้นได้ นอกจำกนั้นก็ต้องรู้ เข้ ำใจปั ญหำ
และก็มีควำมรู้ พอที่ จะสั งเครำะห์ ให้ มำเป็ นนโยบำย นำนโยบำยมำใช้ ในกำร
บริ หำร ทำให้ เกิดผลในทำงปฏิ บัติ”
(ฌ, สัมภาษณ์, วันที่ 2 พฤษภาคม 2554)
7) มีความรู้ ด้านการบริ หารจัดการ คุณลักษณะด้านความรู้ในประเด็นการ
บริ หารนั้น ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ที่เป็ นนักการเมืองที่ เคยผ่านการฝึ ก อบรมและไม่เคยผ่านการฝึ กอบรม
กล่าวถึง ในเชิงการรู ้จกั บริ หารจัดการงาน บริ หารคน มีความสามารถ ในการควบคุมให้ดาเนินการ
เป็ นไปตามเป้ าหมายได้โดยสุ จริ ต โปร่ งใส
“ควรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงกำรศึกษำ มีทีมงำนที่ ดีๆ ต้ องไม่ โกง
และคุมลูกน้ องด้ วย”
(ฉ, สัมภาษณ์, วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554)
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“นักกำรเมื องต้ องเป็ นนักบริ หำรต้ องรู้ จั กกำรบริ หำรจัดกำรอำนำจ
และหน้ ำ ที่ ใ ห้ เป็ นไปอย่ ำ งเหมำะ สมและก่ อ ให้ เกิ ด กำรท ำงำนที่ ป ระสบ
ผลสำเร็ จทั้งงำนและใจคน”
(ญ, สัมภาษณ์, วันที่ 3 มิถุนายน 2554)
8) มีความรู้ ด้านสั งคมและศาสนา ในส่ วนของคุณลักษณะด้านความรู ้ใน
ด้า นสั ง คมและศาสนา ในประเด็นความเข้าใจในเรื่ องศาสนาเป็ นการเสริ มสร้ างคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรมทางหนึ่ง
“กำรยึ ดหลัก ศำสนำที่ ถูก ต้ อ งก็จ ะนำไปสู่ ควำมดี งำมได้ ไม่ ว่ำจะ
ศำสนำใดก็ตำมต้ องมีไว้ เพื่อกำกับจิตใจ”
(ง, สัมภาษณ์, วันที่ 10 ตุลาคม 2554)
“ถ้ ำหำกไม่ สำมำรถยึดมั่นในควำมดี ควำมงำมได้ ก็ควรไปทำอำชี พ
อื่นไม่ ต้องเป็ นนักกำรเมือง”
(จ, สัมภาษณ์, วันที่ 31 เมษายน 2554)
9) ความรู้ เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง นอกเหนือจากประเด็นเรื่ องศาสนาแล้ว
ประเด็นเรื่ องสังคมก็เป็ นสิ่ งสาคัญ โดยเฉพาะประเด็น ความรู ้เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ งสะท้อนให้
เห็นถึงหลักการในการดาเนินชีวติ และความจงรักภักดี อีกด้วย
“ประเทศไทยมี หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ ส ำมำรถน ำไปใช้ ได้ ทั้ ง
ปฏิ บัติเองและนำไปเป็ นแบบอย่ ำงให้ แก่ ผ้ อู ื่น”
(ง, สัมภาษณ์, วันที่ 10 ตุลาคม 2554)
“ควำมตั้งใจในกำรฝึ กอบรมคื อให้ เค้ ำมีชีวิตแบบเศรษฐกิ จพอเพี ยง
ตำมพระรำชดำรั สของพระสมเด็จพระเจ้ ำอยู่หัว”
(จ, สัมภาษณ์, วันที่ 3 เมษายน 2554)
“...และสำคัญที่สุดต้ องจงรั กภักดี ”
(ฉ, สัมภาษณ์, วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554)

154
10) ความรู้ เรื่ องหน้ าที่พลเมือง ประเด็นสุ ดท้ายในด้านสังคมและศาสนา
คือความรู ้ในประเด็นความเป็ นพลเมืองที่ดีน้ นั มีผกู ้ ล่าวถึงไว้วา่ การเป็ นนักการเมืองนั้นนอกจากจะ
เป็ นผูน้ าแล้วต้องรู้จกั เป็ นผูต้ ามด้วย เพราะในระบอบประชาธิ ปไตยจาเป็ นต้องมีพลเมืองที่ดีเพื่อมี
ผูน้ าที่ดีในอนาคต และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม เกิดสังคมแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
“ประชำธิ ปไตยที่ ดี คนในประเทศก็ต้องรู้ จักหน้ ำที่ ของตนเอง รู้ จัก
สิ ทธิ ของตนเองและรู้ จักเคำรพสิ ทธิ ของผู้อื่น มีควำมเป็ นพลเมืองด้ วย”
(ก, สัมภาษณ์, วันที่ 30 มีนาคม 2554)
“สิ่ ง ส ำคั ญ จริ งจริ งก็คื อ ท ำอย่ ำ งไรให้ นั ก กำรเมื อ งช่ วยคนอื่ น ได้
นอกจำกช่ วยตัวเองแล้ ว มีจิตใจช่ วยเหลื อผู้อื่นที่ มีปัญหำ เพื่อให้ คนในสั งคม
อยู่ร่วมกันได้ เพรำะสั งคมทุ กวันนี ม้ ีควำมเลื่ อมลำ้ กันมำก เรำเน้ นผู้นำ ไม่ ใช่
กำรเป็ นผู้นำอย่ ำงเดียว แต่ เน้ นผู้นำที่ จะช่ วยเหลือซึ่ งกันและกันได้ มีคุณธรรม
ช่ วยบ้ ำนเมือง”
(ข, สัมภาษณ์, วันที่ 21 เมษายน 2554)
“ ก่ อนเป็ นนักกำรเมืองที่ ดี เป็ นผู้นำที่ ดี ก็ควรจะต้ องรู้ จักเป็ นผู้ตำมที่
ดี และเป็ นพลเมืองของประเทศที่ดีด้วย”
(ซ, สัมภาษณ์, วันที่ 22 มีนาคม 2554)
11) ความรู้ ด้านการสื่ อสารต่ อสาธารณชน คุ ณลักษณะความรู้ด้านการ
สื่ อสาร ก็เป็ นอีกคุณลักษณะหนึ่งที่มีความสาคัญ เพราะทักษะทางด้านการพูดและการสื่ อสารเป็ น
ทักษะที่จาเป็ นของนักการเมืองเนื่ องจากต้องพบปะผูค้ นที่หลากหลาย จึงจาเป็ นต้องมีการฝึ กฝน
และเป็ นส่ วนหนึ่งของการเสริ มสร้างมนุษยสัมพันธ์และนาไปสู่ ความน่าเชื่อถือ
“คำดหวัง ที่ จะเห็ นนัก กำรเมื องรุ่ นใหม่ มี ทั กษะในกำรพู ด ทั้ งกำร
อภิ ป รำยในสภำฯ กำรน ำเสนอกฎหมำย รวมถึ ง กำรปรำศรั ยกั บ พี่ น้ อ ง
ประชำชน”
(ง, สัมภาษณ์, วันที่ 10 ตุลาคม 2554)
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โดยสรุ ป จากการสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล ทั้ง หมด พบว่ า คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง
ประสงค์ของนักการเมืองมี 4 ด้าน ประกอบด้วย คุณลักษณะด้านพฤติกรรม คุณลักษณะด้านจิตใจ
คุณลักษณะด้านความคิด และคุณลักษณะด้านความรู ้ โดยในแต่ละด้านพบประเด็นรายละเอียดที่ใช้
ในการศึกษา ดังต่อไปนี้
คุ ณ ลั ก ษณะด้ านพฤติ ก รรม พบว่ า ผู ้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ท้ ั งหมดได้ ใ ห้
ความสาคัญกับคุ ณลักษณะด้านพฤติกรรมในประเด็นดังนี้ 1) การปฏิบตั ิงานอย่างซื่ อตรงต่อหน้าที่
2) การกระทาบนพื้นฐานความรับผิดชอบ 3) การปฏิบตั ิตนด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต 4) การเป็ นผูม้ ี
มนุษยสัมพันธ์ 5) การปฏิบตั ิงานด้วยความขยันตั้งใจ มีความอดทนและความเพียร และ 6) การเป็ น
ผูท้ ี่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
คุณลักษณะด้ านจิตใจ พบว่า ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ท้ งั หมดได้ให้ความสาคัญกับ
คุณลักษณะด้านจิตใจในประเด็นดังนี้ 1) การเป็ นผูท้ ี่มีจิตใจเสี ยสละเห็ นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 2)
การเป็ นผูม้ ีคุณธรรมในจิตใจยึดมัน่ ความดี และ 3) การเป็ นผูท้ ี่มีจิตใจหนักแน่น
คุณลักษณะด้ านความคิด พบว่า ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ท้ งั หมดได้ให้ความสาคัญ
กับคุ ณลักษณะด้านความคิ ดในประเด็นดังนี้ 1) การเป็ นผูม้ ีความคิดเชิ งกลยุทธ์ 2) การเป็ นผูม้ ี
ความคิดเชิ งระบบ 3) การเป็ นผูม้ ีความคิดสร้างสรรค์ 4) การเป็ นผูม้ ีความคิดที่มีวิสัยทัศน์ 5) การ
เป็ นผูม้ ีความคิดแบบบูรณาการ 6) การเป็ นผูม้ ีความคิดแบบประนีประนอม 7) การเป็ นผูม้ ีความคิด
ในเชิงอุดมการณ์การเมืองและสังคม
คุณลักษณะด้ านความรู้ พบว่า ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ท้ งั หมดได้ให้ความสาคัญกับ
คุณลักษณะด้านความรู ้ ในประเด็นดังนี้ 1) การเป็ นผูม้ ีความรู้รอบด้าน 2) การเป็ นผูม้ ีความรู้เรื่ อง
หลักการประชาธิปไตย 3) การเป็ นผูม้ ีความรู้ดา้ นการสร้างจิตสานึกสาธารณะ 4) การเป็ นผูม้ ีความรู้
ด้านจิตวิทยา 5) การเป็ นผูม้ ีความรู้ดา้ นกฎหมายและการปกครอง 6) การเป็ นผูม้ ีความรู้เชิงนโยบาย
7) การเป็ นผูม้ ีความรู้ดา้ นบริ หารจัดการ 8) การเป็ นผูม้ ีความรู้ดา้ นสังคมและศาสนา 9) การเป็ นผูม้ ี
ความรู ้เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง 10) การเป็ นผูม้ ีความรู้เรื่ องการเป็ นพลเมืองที่ดี 11) การเป็ นผูม้ ีความรู้
ด้านดารสื่ อสารต่อสาธารณะ
จากผลการศึกษาข้างต้น ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่รวบรวมได้จากการศึกษาเอกสารและการ
สัม ภาษณ์ ม าพัฒนาเป็ นตารางจัดล าดับความสาคัญของคุ ณลัก ษณะของนัก การเมืองเพื่ อใช้เป็ น
เครื่ องมือในการสารวจความคิดเห็นในขั้นตอนต่อไป
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ขั้นตอนที่ 2 การสารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ างต่ อคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้วิธีการสารวจความคิดเห็ นของกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักการเมืองระดับชาติ
และระดับท้องถิ่ น และกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นประชาชนทัว่ ไป โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือใน
การเก็ บรวบรวมข้อมู ลเพื่ อนามาวิเคราะห์ ระดับ ความส าคัญของคุ ณลัก ษณะที่พึ งประสงค์ของ
นักการเมือง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 ผลการวิเคราะห์ คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ จากการประมวลผลแบบสอบถาม
การเก็ บ รวบรวมข้อมู ล จากแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั แบ่ ง กลุ่ ม ตัวอย่า งออกเป็ น 2 กลุ่ ม
ประกอบด้วย กลุ่ ม นัก การเมื องระดับ ชาติ และระดับ ท้อ งถิ่ น กระจายในทุ ก ภู มิ ภ าคทั่วประเทศ
จานวน 262 ชุ ด และกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นประชาชนทัว่ ไปกระจายในทุกภูมิภาคทัว่ ประเทศ จานวน
392 ชุด โดยมีขอ้ มูลทางสถิติปรากฏดังนี้
2.1.1 ข้ อมูลบริบทพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่างนักการเมือง
จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามชุ ดสาหรับนักการเมือง จานวน 262 ชุ ด
ประกอบด้วย นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่ นกระจายในทุ กภูมิภาคทัว่ ประเทศ มีขอ้ มูล
ทางสถิติ ปรากฏดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 แสดงข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างนักการเมือง
ข้ อมูลเบือ้ งต้น
เพศ

อายุ

ภูมิภาค

การศึกษา

ระดับ

จานวน(คน)

ร้ อยละ

ชาย
หญิง
45-54
35-44
55-64
25-34
65 ขึ้นไป
ภาคอีสาน
ภาตใต้
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ปริ ญญาตรี
สูงกว่า ป.ตรี
ต่ากว่า ป.ตรี

202
60
94
71
39
25
8
67
63
53
35
109
80
72

77.1
22.9
39.7
30.0
16.5
10.5
3.4
30.7
28.9
24.3
16.1
41.8
30.7
27.6
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จากการรวบรวมแบบสอบถาม พบว่า ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักการเมืองมี
เพศชาย จานวน 202 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.1 และเพศหญิงจานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.9 อายุ
ของกลุ่มตัวอย่างระหว่าง 45-54 ปี จานวน 94 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.7 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 3544 ปี และ 55-64 ปี จานวน 71 คน และ 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 30 และ 16.5 ตามลาดับ ในส่ วนของ
ภูมิลาเนาจาแนกเป็ นภูมิภาคของกลุ่ มตัวอย่างนักการเมื องพบว่าส่ วนใหญ่มี ภูมิลาเนาอยู่ในภาค
อีสาน จานวน 67 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.7 รองลงมาคือ ภาคใต้ และ ภาคกลาง จานวน 63 คน และ
53 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.7 และ 28.9 ตามลาดับ ในส่ วนของระดับการศึกษา พบว่า การศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี จ านวน 109 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 41.8 รองลงมาคื อ สู ง กว่า ปริ ญญาตรี และ ต่ า กว่า
ปริ ญญาตรี จานวน 80 คน และ 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.8 และ 30.7 ตามลาดับ
นอกจากนั้นจากแบบสอบถามสามารถจาแนกกลุ่มตัวอย่างของนักการเมืองในส่ วนของ
ตาแหน่งทางการเมือง ปรากฏดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ตารางแสดงผลร้อยละจาแนกตามตาแหน่งทางการเมืองของกลุ่มตัวอย่างนักการเมือง
ตาแหน่ งทางการเมือง
ระดับชาติ

ระดับท้องถิ่น

จาแนก

จานวน (คน)

ร้ อยละ

สส.
สว.
อื่นๆ
อบต.
เทศบาล
อบจ.
อื่นๆ

43
13
13
61
36
29
9

62.3
18.8
18.8
45.2
26.7
21.5
6.7

สรุ ป ได้ว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งนัก การเมื องที่ มี ตาแหน่ ง ทางการเมื องระดับ ชาติ ส่ วนใหญ่ เป็ น
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรจานวน 43 คน คิดเป็ นร้ อยละ 62.3 รองลงมาคือ สมาชิ กวุฒิสภา และ
ตาแหน่งอื่นๆ จานวน เท่ากัน คือ 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.8 ในส่ วนตาแหน่งอื่นๆ นั้นพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่า งนัก การเมื อ งที่ มี ต าแหน่ ง ทางการเมื องระดับ ชาติ ที่ ไ ม่ ใ ช่ สส. และ สว. ส่ ว นใหญ่ เป็ น
กรรมาธิ ก ารและสมาชิ ก องค์ ก ารบริ หารส่ ว นต าบล รองลงมา คื อ รั บ ราชการ
ผู ้ช่ ว ย
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกสภาจังหวัด กรรมการบริ หารพรรค และที่ปรึ กษา
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ส่ วนของกลุ่มตัวอย่างนักการเมืองที่มีตาแน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่นพบว่าส่ วนใหญ่เป็ น
สมาชิ กองค์การบริ หารส่ วนตาบล จานวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.2 รองลงมาคือเทศบาล และ
สมาชิกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด จานวน 36 และ 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.7 และ 21.5 ตามลาดับ
หากจาแนกกลุ่ มตัวอย่างจากการแจกแบบสอบถามที่ เป็ นการเมื องตามการเรี ยนรู ้ วิธีการ
ทางานทางการเมือง ปรากฏดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 ตารางแสดงผลร้อยละจาแนกการเรี ยนรู้ทางการเมืองของกลุ่มตัวอย่างนักการเมือง
การเรียนรู้ ทางการเมือง

แหล่งการเรี ยนรู ้

สถานที่ฝึกอบรม

จาแนก

จานวน (คน)

ร้ อยละ

ตนเอง
ครอบครัว
เพื่อน
สถานศึกษา
อื่นๆ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพระปกเกล้า
พรรคการเมือง
กรมการปกครอง
มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยการปกครอง

148
48
34
25
8
17
14
6
5
4
1

56.3
18.3
12.9
9.5
3.0
29.8
24.6
10.5
8.8
7.0
1.8

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักการเมืองส่ วนใหญ่เรี ยนรู ้วธิ ี การทางานทางการเมือง
ด้วยตนเอง จานวน 148 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.3 รองลงมาคือ จากครอบครัวและจากเพื่อน จานวน
48 คน และ 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.3 และ 12.9 ตามลาดับ ส่ วนการเรี ยนรู ้ จากแหล่งการเรี ยนรู ้
อื่นๆพบว่าส่ วนใหญ่เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ รองลงมาคือ เรี ยนรู ้จากสื่ อและจากการอบรม สัมมนา
ตามลาดับ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักการเมืองส่ วนใหญ่เคยเข้าฝึ กอบรมหลักสู ตรที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนานักการเมืองจาก สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่ น จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.8
รองลงมาคือ สถาบันพระปกเกล้าและพรรคการเมือง จานวน 14 คน และ 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.6
และ 10.5 ตามลาดับ
จากแบบสอบถามได้มีการเก็บรวมรวมความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อหลักสู ตรการ
ฝึ กอบรมเกี่ยวกับการพัฒนานักการเมือง ปรากฏดังตารางที่ 12
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ตารางที่ 12 แสดงจานวนและร้อยละของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างนักการเมืองที่มีต่อหลักสู ตร
การฝึ กอบรมเกี่ยวกับการพัฒนานักการเมือง
ความคิดเห็น

จานวน

ร้ อยละ

เป็ นหลักสูตรที่ดีและมีความเหมาะสม

46

66.7

ทาให้ได้รับความรู ้ใหม่เพิม่ เติม

18

26.1

ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ข้าอบรม

3

4.3

ไม่สามารถนามาปรับใช้กบั ท้องถิ่นได้

1

1.4

หลักสูตรสั้นเกินไป

1

1.4

จากตารางพบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ เ ป็ นนัก การเมื อ งส่ ว นใหญ่ มี ค วามเห็ น ว่า หลัก สู ตรการ
ฝึ กอบรมเกี่ยวกับการพัฒนานักการเมืองเป็ นหลักสู ตรที่ดีและมีความเหมาะสม จานวน 46 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 66.7 รองลงมาคื อ มี ความเห็ นว่าหลัก สู ตรท าให้ได้รับความรู ้ เพิ่ มเติ ม และช่ วยสร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ข้าอบรม จานวน 18 คน และ 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.1 และ 4.3 ตามลาดับ
สาหรับประเด็นที่หลักสู ตรการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการพัฒนานักการเมืองควรให้ความสาคัญ
ปรากฏดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 แสดงจานวนและร้ อยละของประเด็นที่ กลุ่ มตัวอย่างนักการเมืองคิ ดว่าหลักสู ตรการ
ฝึ กอบรมเกี่ยวการพัฒนานักการเมืองควรให้ความสาคัญ
รายละเอียด

จานวน

ร้ อยละ

คุณธรรมและจริ ยธรรม

28

40.6

การบริ หารงานภาครัฐ

21

30.4

กฎหมาย

9

13.0

การเมืองภายในและภายนอกประเทศ

5

7.2

ภาวะผูน้ า

4

5.8

นโยบาย

2

2.9

จากตารางพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักการเมืองส่ วนใหญ่มีเห็ นว่าหลักสู ตรการฝึ กอบรมที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักการเมืองควรให้ความสาคัญกับคุณธรรมและจริ ยธรรม จานวน 28 คน คิด
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เป็ นร้อยละ 40.6 รองลงมาคือ การบริ หารงานภาครัฐและกฎหมาย จานวน 21 คน และ 9 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 30.4 และ 13.0 ตามลาดับ
2.1.2 ข้ อมูลบริบทพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่ างประชาชน
จากการเก็ บข้อมูล จากแบบสอบถามชุ ดส าหรั บ นัก การเมื อง จานวน 387 ชุ ด
ประกอบด้วย ประชาชนทัว่ ไป ไม่จากัด เพศ อายุ ทั้งในพื้นที่ กรุ งเทพมหานครและท้องถิ่ นต่างๆ
กระจายในทุกภูมิภาค ทัว่ ประเทศ มีขอ้ มูลทางสถิติ ปรากฏดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14 ตารางแสดงข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างประชาชน
ข้ อมูลเบือ้ งต้น
เพศ

อายุ

ภูมิภาค

การศึกษา

อาชีพ

ระดับ
ชาย
หญิง
21-30
31-40
41-50
51-60
10-20
60 ขึ้นไป
กลาง
เหนือ
อีสาน
ใต้
ตะวันออก
ตะวันตก
ปริ ญญาตรี
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
รับราชการ
รับจ้างทัว่ ไป
พนักงานเอกชน
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
พนักงานรัฐวิสาหกิจ

จานวน(คน)

ร้ อยละ

155
232
120
104
64
38
28
18
151
70
67
66
4
1
182
132
57
78
59
54
49
7

40.1
59.9
32.3
28.0
17.2
10.2
7.5
4.8
41.9
19.4
18.6
18.3
1.1
0.3
49.1
35.6
15.4
21.8
16.5
15.1
13.7
2.0
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จากตารางแสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นประชาชน พบว่า เป็ นเพศชาย 155 คน
คิดเป็ นร้อยละ 40.1 และเพศหญิง 232 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.9 ในส่ วนของอายุน้ นั พบว่า ประชาชน
ที่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จานวน 120 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.3 รองลงมาคื อ อายุระหว่าง 31-40 ปี
และอายุ 41-50 ปี จานวน 104 คน และ 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.0 และ 17.2 ตามลาดับ ในส่ วนของ
ภูมิลาเนาซึ่ งแบ่งออกเป็ น 6 ภาค พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นประชาชนส่ วนใหญ่มีภูมิลาเนาตามภาค
กลาง จานวน 151 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.9 รองลงมาคือภาคเหนื อ และภาคอีสาน จานวน 70 คน
และ 67 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.4 และ 18.6 ตามลาดับ ในด้านการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็ นประชาชน
ส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 182 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.1 รองลงมาคือ ต่ากว่า
ปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 132 คน และ 57 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.6 และ 15.4
ตามลาดับ และในส่ วนของอาชี พพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นประชาชนส่ วนใหญ่มีอาชี พรับราชการ
จานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.8 รองลงมาคือรับจ้างทัว่ ไปและพนักงานเอกชนมีจานวน 59 คน
และ 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.5 และ15.1 ตามลาดับ
นอกจากนั้นจากการส ารวจแบบสอบถามพบว่า ประเด็ นความคิ ดเห็ นของกลุ่ มตัวอย่า ง
ประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น ปรากฏดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 แสดงจ านวนและร้ อ ยละของกลุ่ ม ตัว อย่า งประชาชนจ าแนกตามความคิ ด เห็ น ต่ อ
นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น
นักการเมือง

ความคิดเห็น

ระดับชาติ

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม
ทะเลาะเบาะแว้งเรื่ องผลประโยชน์
ไม่มีประสิ ทธิภาพในการทางาน
ทุจริ ต คอรัปชัน่
ไม่ชอบ น่าเบื่อ
แบ่งพรรคแบ่งพวก
ติดต่อเข้าถึงตัวยาก
อื่นๆ

ระดับท้องถิ่น

ทางานไม่มีประสิ ทธิภาพ
เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม
ตั้งใจทางานดี มีความรับผิดชอบ
ไม่สนใจและไม่ติดตามข้อมูล

จานวน(คน)
33
17
17
16
11
8
4
6
41
28
23
12

ร้ อยละ
29.5
15.2
15.2
14.3
9.8
7.1
3.6
5.4
32.0
21.9
18.0
9.4
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ตารางที่ 15 แสดงจ านวนและร้ อ ยละของกลุ่ ม ตัว อย่า งประชาชนจ าแนกตามความคิ ด เห็ น ต่ อ
นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น (ต่อ)
นักการเมือง

ความคิดเห็น

จานวน(คน)

ร้ อยละ

ทุจริ ต คอรัปชัน่

7
5
4
8

5.5
3.9
3.1
6.3

เข้าใจถึงปั ญหาท้องถิน่ ได้ดี
เป็ นเครื อข่ายผูม้ ีอิทธิพลในท้องถิ่น
อื่นๆ

จากตารางพบว่ากลุ่ ม ตัวอย่างที่ เป็ นประชาชนส่ วนใหญ่ มี ค วามคิ ดเห็ นต่ อนัก การเมื อง
ระดับชาติ ว่าเห็ นแก่ ป ระโยชน์ ส่ วนตนมากกว่าส่ วนรวม จ านวน 33 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 29.5
รองลงมาคือ ทะเลาะเบาะแว้งเรื่ องผลประโยชน์ และไม่มีประสิ ทธิ ภาพในการทางาน จานวน 17 คน
คิดเป็ นร้อยละ 15.2 ตามลาดับ สาหรับกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีความคิดเห็นต่อนักการเมืองระดับ
ท้องถิ่ นพบว่าส่ วนใหญ่คิดว่านักการเมื องระดับท้องถิ่ นทางานไม่มีประสิ ทธิ ภาพ จานวน 41 คน
คิดเป็ นร้อยละ 32.0 รองลงมาคือเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่ วนรวม และตั้งใจทางานดี มีความ
รับผิดชอบ จานวน 28 คน และ 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.9 และ 18.0 ตามลาดับ
2.1.3 ข้ อมู ล ผลการวิเคราะห์ ระดับความสาคั ญของคุ ณลัก ษณะที่พึงประสงค์ ของ
นักการเมือง
การวิ เ คราะห์ ค่ า เฉลี่ ย ระดับ ความส าคัญของคุ ณลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ข อง
นักการเมือง โดยการวิเคราะห์ทางสถิติโปรแกรมspss เพื่อหาค่าเฉลี่ยของคุณลักษณะในแต่ละด้าน
ปรากฏดังตารางที่ 16
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ตารางที่ 16 การเปรี ยบเที ย บการให้ ร ะดั บ ความส าคัญ ของคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข อง
นัก การเมื อ งและค่ า เฉลี่ ย ของระดับ ความส าคัญ ระหว่า งกลุ่ ม ประชาชนและกลุ่ ม
นักการเมืองแยกตามคุณลักษณะด้านต่างๆและ ประเด็นคุณลักษณะย่อยของด้านต่างๆ
นักการเมือง
ประเด็นคุณลักษณะ

ประชาชน

x̄

S.D.

แปล
ความหมาย

x̄

S.D.

แปล
ความหมาย

1.1 เป็ นผูท้ ี่มีความซื่อตรงต่อหน้าที่ :
ปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่าง
ครบถ้วน

4.24

.958

มาก

4.26

.926

มากที่สุด

1.2 เป็ นผูท้ ี่มีความรับผิดชอบ : มีสานึกดี
รู ้ผิด-ถูก และรับผิดชอบในการกระทาของ
ตนเอง

4.34

.761

มากที่สุด

4.33

.942

มากที่สุด

1.3 เป็ นผูท้ ี่มีความซื่อสัตย์สุจริ ต :
ไม่ปกปิ ดซ่อนเร้น พูดจริ งทาจริ ง ใช้อานาจ
และงบประมาณอย่างชอบธรรมเกิด
ประโยชน์สูงสุด ไม่เป็ นคนคดโกงต่อหน้าที่
หรื อฉ้อโกงเชิงนโยบายและเชิงปฏิบตั ิ
1.4 เป็ นผูท้ ี่มีมนุษยสัมพันธ์ : พูดจา
สุภาพ เป็ นมิตร ควบคุมจิตใจและอารมณ์ได้
เข้ากับผูอ้ ื่นและเพื่อนร่ วมงานดี

4.41

.750

มากที่สุด

4.28

.941

มาก

4.43

.866

มากที่สุด

4.07

.846

มาก

1.5 เป็ นผูม้ ีความขยันตั้งใจ : มีความ
อดทน มีความเพียร

4.28

.693

มาก

4.11

.828

มาก

1.6 เป็ นผูท้ ี่มีความพยายามใฝ่ รู ้ พัฒนา
ตนเอง

4.24

.694

มาก

4.12

.836

มาก

1.7 เป็ นผูท้ ี่รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น

4.27

.694

มาก

4.21

.842

มาก

1.8 เป็ นผูม้ ีความเชื่อมัน่ ในตนเอง

4.13

.749

มาก

4.03

.847

มาก

1.9 เป็ นผูม้ ีความน่าเชื่อถือ : มีความน่า
เคารพ มีเหตุผล มีน้ าใจ กิริยาดี วางตัวได้
เหมาะสม พูดจามีเหตุมีผล ไม่ใช้อารมณ์

4.29

.708

มาก

4.11

.8996

มาก

1. คุณลักษณะด้ านพฤติกรรม
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ตารางที่ 16 การเปรี ยบเที ย บการให้ ร ะดั บ ความส าคัญ ของคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข อง
นัก การเมื อ งและค่ า เฉลี่ ย ของระดับ ความส าคัญ ระหว่า งกลุ่ ม ประชาชนและกลุ่ ม
นักการเมืองแยกตามคุณลักษณะด้านต่างๆและ ประเด็นคุณลักษณะย่อยของด้านต่างๆ
(ต่อ)
นักการเมือง
ประเด็นคุณลักษณะ

ประชาชน

x̄

S.D.

แปล
ความหมาย

x̄

S.D.

แปล
ความหมาย

2.1 เป็ นผูม้ ีจิตใจที่รักความยุติธรรม : มี
จิตใจที่เป็ นกลาง ไม่เข้าข้างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
ยึดหลักความถูกต้อง

4.33

.695

มากที่สุด

4.25

.966

มาก

2.2 เป็ นผูม้ ีคุณธรรม ยึดมัน่ ความดี : ไม่
โลภ ไม่โกรธโมโห ไม่หลงอานาจ มีความ
กตัญญู

4.34

.676

มากที่สุด

4.18

.978

มาก

2.3 เป็ นผูม้ ีความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่

4.22

.720

มาก

4.08

.872

มาก

2.4 เป็ นผูม้ ีจิตใจกว้างขวางยอมรับสิ่ งใหม่

4.19

.718

มาก

4.12

.875

มาก

2.5 เป็ นผูม้ ีจิตในหนักแน่น : ไม่เชื่อคนง่าย
มีเหตุผล มีวจิ ารณญาณ ไม่ใช้อารมณ์หรื อ
ความรู ้สึกตัดสิ น

4.32

.708

มากที่สุด

4.14

.896

มาก

2.6 เป็ นผูม้ ีความเสี ยสละ : เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม

4.40

.678

มากที่สุด

4.31

.982

มากที่สุด

3.1 เป็ นผูม้ ีความคิดแบบเชิงกลยุทธ์ : รู ้จกั
แก้ปัญหา-วางแผน-สร้างโอกาส

4.17

.726

มาก

4.13

.888

มาก

3.2 เป็ นผูม้ ีความคิดเชิงระบบ : การคิดเป็ น
ขั้นตอน และเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั

4.10

.744

มาก

4.09

.888

มาก

3.3 เป็ นผูม้ ีความคิดแบบสร้างสรรค์ : มี
ความคิดริ เริ่ มในทางที่ดี

4.21

.745

มาก

4.12

.844

มาก

2.คุณลักษณะด้ านจิตใจ

3.คุณลักษณะด้ านความคิด
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ตารางที่ 16 การเปรี ยบเที ย บการให้ ร ะดั บ ความส าคัญ ของคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข อง
นัก การเมื อ งและค่ า เฉลี่ ย ของระดับ ความส าคัญ ระหว่า งกลุ่ ม ประชาชนและกลุ่ ม
นักการเมืองแยกตามคุณลักษณะด้านต่างๆและ ประเด็นคุณลักษณะย่อยของด้านต่างๆ
(ต่อ)
นักการเมือง
ประเด็นคุณลักษณะ

ประชาชน

x̄

S.D.

แปล
ความหมาย

x̄

S.D.

แปล
ความหมาย

3.4 เป็ นผูม้ ีความคิดที่มีวสิ ยั ทัศน์: มีความ
ฉลาดที่จะมองเห็นความจริ งของสิ่ งต่างๆ
โดยเฉพาะที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มองการณ์
ไกล

4.35

.711

มากที่สุด

4.22

.914

มาก

3.5 เป็ นผูม้ ีความคิดแบบบูรณาการ : การ
คิดแบบองค์รวมไม่แยกส่วนและสามารถคิด
สอดประสานปัจจัยต่างๆได้

4.15

.725

มาก

4.09

.894

มาก

3.6 เป็ นผูม้ ีความคิดแบบประนีประนอม:
รักษาผลประโยชน์ของทุกฝ่ าย ไม่เผด็จการ

4.19

.720

มาก

4.04

.904

มาก

3.7 เป็ นผูท้ ี่มีอุดมการณ์ทางการเมือง
สังคม : มีหลักการเมืองการปกครอง และยึด
มัน่ หลักการประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข

4.31

.759

มากที่สุด

4.16

.980

มาก

4.17

.766

มาก

4.18

.980

มาก

4.01

.751

มาก

4.03

.871

มาก

4.1.3 ความรู ้ความเข้าใจสภาพปัญหา
การเมืองไทย

4.13

.757

มาก

4.16

.898

มาก

4.1.4 ความรู ้เรื่ องหลักธรรมาภิบาลกับ
การการเมือง

4.09

.826

มาก

4.05

.945

มาก

4. คุณลักษณะด้ านความรู้
4.1 ด้ านการเมือง
4.1.1 ความรู ้เรื่ องระบอบการเมืองการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย
4.1.2 ความรู ้เรื่ องวัฒนธรรมทางการเมือง
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ตารางที่ 16 การเปรี ยบเที ย บการให้ ร ะดั บ ความส าคัญ ของคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข อง
นัก การเมื อ งและค่ า เฉลี่ ย ของระดับ ความส าคัญ ระหว่า งกลุ่ ม ประชาชนและกลุ่ ม
นักการเมืองแยกตามคุณลักษณะด้านต่างๆและ ประเด็นคุณลักษณะย่อยของด้านต่างๆ
(ต่อ)
นักการเมือง
ประเด็นคุณลักษณะ

ประชาชน

x̄

S.D.

แปล
ความหมาย

x̄

S.D.

แปล
ความหมาย

4.1.5 ความรู ้เรื่ องจรรยาบรรณ
นักการเมือง

4.14

.793

มาก

4.11

.948

มาก

4.1.6 ความรู ้เรื่ องหลักปรัชญาอุดมการณ์
ทางการเมือง

4.03

.821

มาก

3.93

.945

มาก

4.1.7 ความรู ้เรื่ องภาวะผูน้ าทางการเมือง

4.10

.781

มาก

4.08

.946

มาก

4.1.8 ความรู ้เรื่ องการศึกษาเปรี ยบเทียบ
การเมืองในต่างประเทศ

3.79

.888

มาก

3.92

.964

มาก

4.2.1 ความรู ้เรื่ องกฎหมายการเลือกตั้ง

4.10

.743

มาก

4.15

.862

มาก

4.2.3 ความรู ้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

4.01

.806

มาก

4.16

.892

มาก

3.85

.924

มาก

4.04

.937

มาก

4.09

.810

มาก

4.11

.957

มาก

4.4.1 ความรู ้ความเข้าใจเรื่ องการเป็ น
พลเมืองที่ดี

4.21

.733

มาก

4.19

.865

มาก

4.4.2 ความรู ้ความเข้าใจบริ บทสภาพ
สังคม

4.04

.746

มาก

4.09

.871

มาก

4.19

.711

มาก

4.09

.871

มาก

4.2 ด้ านกฎหมาย

4.2.4 กฎหมายมหาชน
4.3 ด้ านนโยบาย
4.3.1 ความรู ้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
4.4 ด้ านสังคมและศาสนา

4.4.3 ความรู ้เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง
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ตารางที่ 16 การเปรี ยบเที ย บการให้ ร ะดั บ ความส าคัญ ของคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข อง
นัก การเมื อ งและค่ า เฉลี่ ย ของระดับ ความส าคัญ ระหว่า งกลุ่ ม ประชาชนและกลุ่ ม
นักการเมืองแยกตามคุณลักษณะด้านต่างๆและ ประเด็นคุณลักษณะย่อยของด้านต่างๆ
(ต่อ)
นักการเมือง
ประเด็นคุณลักษณะ

ประชาชน

x̄

S.D.

แปล
ความหมาย

x̄

S.D.

แปล
ความหมาย

4.07

.761

มาก

4.04

.872

มาก

4.5.1 จิตวิทยาการเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น

4.10

.778

มาก

4.11

.872

มาก

4.5.2 การสร้างจิตสานึกสาธารณะ

4.15

.804

มาก

4.19

.868

มาก

4.6.1 ความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทนั สมัย

3.86

.885

มาก

4.00

.865

มาก

4.6.2 ความรู ้ในการสื่ อสารต่อที่
สาธารณะ

3.98

.851

มาก

4.10

.854

มาก

4.4.4 ความรู ้เรื่ องหลักศาสนากับการ
ดารงชีวติ
4.5 ด้ านจิตวิทยา

4.6 ด้ านการสื่อสารและเทคโนโลยี

จากตารางที่ 16 สรุ ปการเปรี ยบเทียบการให้ระดับความสาคัญของคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักการเมืองและค่าเฉลี่ ยของระดับความสาคัญ ระหว่างกลุ่มประชาชนและกลุ่มนักการเมือง
แยกตามคุณลักษณะด้านต่างๆและ คุณลักษณะย่อยของด้านต่างๆ ข้างต้น พบว่า
1. คุ ณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักการเมืองด้ านพฤติกรรม กลุ่ มนักการเมื องให้
ความสาคัญต่อประเด็นเรื่ องต่างๆ โดยเฉลี่ ยสู งกว่ากลุ่มประชาชนทั้งสิ้ น 8 ประเด็นประกอบด้วย
ประเด็น 1) เป็ นผูท้ ี่มีความรับผิดชอบ : มีสานึกดี รู้ผิด-ถูก และรับผิดชอบในการกระทาของตนเอง
2) เป็ นผูท้ ี่มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต : ไม่ปกปิ ดซ่ อนเร้ น พูดจริ งทาจริ ง ใช้อานาจและงบประมาณอย่าง
ชอบธรรมเกิดประโยชน์สูงสุ ด ไม่เป็ นคนคดโกงต่อหน้าที่หรื อฉ้อโกงเชิงนโยบายและเชิงปฏิบตั ิ 3)
เป็ นผูท้ ี่มีมนุ ษยสัมพันธ์ : พูดจาสุ ภาพ เป็ นมิตร ควบคุ มจิตใจและอารมณ์ได้ เข้ากับผูอ้ ื่นและเพื่อน
ร่ วมงานดี 4) เป็ นผูม้ ี ความขยันตั้งใจ : มีความอดทน มี ความเพียร 5) เป็ นผูท้ ี่มี ความพยายามใฝ่ รู้
พัฒนาตนเอง 6) เป็ นผูท้ ี่รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น 7) เป็ นผูม้ ีความเชื่ อมัน่ ในตนเอง และ 8) เป็ นผู้
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มีความน่าเชื่อถือ : มีความน่าเคารพ มีเหตุผล มีน้ าใจ กิริยาดี วางตัวได้เหมาะสม พูดจามีเหตุมีผล ไม่
ใช้อารมณ์ ในขณะที่มีเพียงประเด็นเดี ยว ที่กลุ่มประชาชนให้ความสาคัญสู งกว่ากลุ่มนักการเมือง
โดยเฉลี่ย ได้แก่ ประเด็นเป็ นผูท้ ี่มีความซื่ อตรงต่อหน้าที่ : ปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่าง
ครบถ้วน
2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักการเมืองด้ านจิตใจ กลุ่มนักการเมืองให้ความสาคัญต่อ
ประเด็ น เรื่ องต่ า งๆ โดยเฉลี่ ย สู ง กว่ า กลุ่ ม ประชาชนในทุ ก ประเด็ น รวมทั้ง สิ้ น 6 ประเด็ น
ประกอบด้วยประเด็น 1) เป็ นผูม้ ีจิตใจที่รักความยุติธรรม : มีจิตใจที่เป็ นกลาง ไม่เข้าข้างฝ่ ายใดฝ่ าย
หนึ่ ง ยึดหลักความถู กต้อง 2) เป็ นผูม้ ีคุณธรรม ยึดมัน่ ความดี : ไม่ โลภ ไม่โกรธโมโห ไม่ หลง
อานาจ มีความกตัญญู 3) เป็ นผูม้ ีความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ 4) เป็ นผูม้ ีจิตใจกว้างขวางยอมรับสิ่ งใหม่ 5)
เป็ นผูม้ ีจิตในหนักแน่น : ไม่เชื่ อคนง่าย มีเหตุผล มีวิจารณญาณ ไม่ใช้อารมณ์หรื อความรู้สึกตัดสิ น
และ 6) เป็ นผูม้ ีความเสี ยสละ : เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
3. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักการเมืองด้ านความคิดกลุ่มนักการเมืองให้ความสาคัญ
ต่ อ ประเด็ น เรื่ อ งต่ า งๆ โดยเฉลี่ ย สู ง กว่า กลุ่ ม ประชาชนในทุ ก ประเด็ น รวมทั้ง สิ้ น 7 ประเด็ น
ประกอบด้วย 1) เป็ นผูม้ ีความคิดแบบเชิ งกลยุทธ์ : รู ้ จกั แก้ปัญหา-วางแผน-สร้างโอกาส 2) เป็ นผูม้ ี
ความคิ ดเชิ ง ระบบ : การคิ ดเป็ นขั้นตอน และเชื่ อมโยงสั ม พัน ธ์ ก ัน 3) เป็ นผูม้ ี ค วามคิ ด แบบ
สร้างสรรค์ มีความคิดริ เริ่ มในทางที่ดี 4) เป็ นผูม้ ีความคิดที่มีวิสัยทัศน์: มีความฉลาดที่จะมองเห็น
ความจริ งของสิ่ งต่างๆ โดยเฉพาะที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มองการณ์ไกล 5) เป็ นผูม้ ีความคิดแบบ
บูรณาการ : การคิดแบบองค์รวมไม่แยกส่ วนและสามารถคิดสอดประสานปั จจัยต่างๆได้ 6) เป็ นผูม้ ี
ความคิดแบบประนี ประนอม: รั กษาผลประโยชน์ของทุ กฝ่ าย ไม่เผด็จการ และ 7) เป็ นผูท้ ี่ มี
อุดมการณ์ทางการเมือง สังคม : มีหลักการเมืองการปกครอง และยึดมัน่ หลักการประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
4. คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ของนักการเมืองด้ านความรู้ แบ่งออกได้เป็ น 6 ด้าน พบว่า
4.1. ความรู ้ ด้านการเมื อง กลุ่มนักการเมื องให้ความสาคัญต่อประเด็นเรื่ องต่างๆ
โดยเฉลี่ ย สู ง กว่า กลุ่ ม ประชาชน 5 ประเด็ น ประกอบด้ว ย 1) ความรู้ เรื่ อ งระบอบการเมื องการ
ปกครองแบบประชาธิ ปไตย 2) ความรู ้ เรื่ องหลักธรรมาภิ บาลกับการการเมื อง 3) ความรู้เรื่ อง
จรรยาบรรณนักการเมือง 4) ความรู้เรื่ องหลักปรัชญาอุดมการณ์ทางการเมือง และ 5) ความรู้เรื่ อง
ภาวะผู้น าทางการเมื อ ง ในขณะที่ มี 3 ประเด็ น ที่ ก ลุ่ ม ประชาชนให้ ค วามส าคัญ สู ง กว่า กลุ่ ม
นักการเมืองประกอบด้วย 1) ความรู้เรื่ องวัฒนธรรมทางการเมือง 2) ความรู้ความเข้าใจสภาพปั ญหา
การเมืองไทย 3) ความรู ้เรื่ องการศึกษาเปรี ยบเทียบการเมืองในต่างประเทศ
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4.2. ความรู ้ ด้านกฎหมาย พบว่า กลุ่ มประชาชนให้ความสาคัญกับประเด็นทุก
ประเด็นสู งกว่ากลุ่มนักการเมืองประกอบด้วย 1) ความรู ้เรื่ องกฎหมายการเลือกตั้ง 2) ความรู ้เกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ และ 3) กฎหมายมหาชน
4.3. ความรู ้ดา้ นนโยบาย พบว่า กลุ่มประชาชนให้ความสาคัญกับประเด็นนี้ สูงกว่า
กลุ่มนักการเมือง คือ ความรู ้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
4.4. ความรู ้ ด้านสังคมและศาสนา พบว่า กลุ่มนักการเมื องให้ความสาคัญใน 3
ประเด็น สู งกกว่ากลุ่มประชาชน ประกอบด้วย 1) ความรู้ความเข้าใจเรื่ องการเป็ นพลเมืองที่ดี 2)
ความรู ้เรื่ องเศรษฐกิ จพอเพียง และ 3) ความรู ้ เรื่ องหลักศาสนากับการดารงชี วิต ในขณะที่ประเด็น
ความรู้ความเข้าใจบริ บทสภาพสังคมนั้น กลุ่มประชาชนให้ความสาคัญสู งกว่ากลุ่มนักการเมือง
4.5. ความรู ้ ด้า นจิ ต วิ ท ยา พบว่า กลุ่ ม ประชาชนให้ ค วามส าคัญ สู ง กว่า กลุ่ ม
นักการเมื องทั้งหมดทุ กประเด็น ประกอบด้วย 1) จิ ตวิทยาการเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่ นสู งกว่ากลุ่ ม
นักการเมือง กับประเด็น 2) การสร้างจิตสานึกสาธารณะ
4.6. ความรู ้ ดา้ นการสื่ อสารและเทคโนโลยี พบว่า กลุ่มประชาชนให้ความสาคัญ
กับทุกประเด็นสู งกว่ากลุ่มนักการเมือง ประกอบด้วย ประเด็น 1) ความรู้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทนั สมัย และ2) ความรู ้ในการสื่ อสารต่อที่สาธารณะ
จากการประมวลผลทางสถิ ติ SPSS พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งทั้ง สองกลุ่ ม ให้ค วามส าคัญกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักการเมืองในแต่ละด้านแตกต่างกัน เมื่อจัดเรี ยงลาดับความสาคัญ
จากมากไปน้อยในแต่ละด้านของคุณลักษณะพบว่า คุณลักษณะด้านพฤติกรรม กลุ่มนักการเมืองให้
ความสาคัญกับประเด็น 1) เป็ นผูท้ ี่มีมนุษยสัมพันธ์ :พูดจาสุ ภาพ เป็ นมิตร ควบคุมจิตใจและอารมณ์
ได้ เข้ากับผูอ้ ื่นและเพื่อนร่ วมงานดี มากเป็ นอันดับหนึ่ ง คุณลักษณะด้านจิตใจ กลุ่มนักการเมือง ให้
ความสาคัญกับประเด็น 1)การเป็ นผูม้ ีความเสี ยสละ : เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากเป็ นอันดับ
หนึ่ง คุณลักษณะด้านความคิด กลุ่มนักการเมือง ให้ความสาคัญกับประเด็น 1) การเป็ นผูม้ ีความคิด
ที่มีวิสัยทัศน์: มีความฉลาดที่จะมองเห็นความจริ งของสิ่ งต่างๆ โดยเฉพาะที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
มองการณ์ไกล มากเป็ นอันดับหนึ่ง และคุณลักษณะด้านความรู้ดา้ นสังคมและศาสนาในประเด็น 1)
ความรู้ความเข้าใจเรื่ องการเป็ นพลเมืองที่ดี เป็ นอันดับหนึ่ง
จากข้อมูลการจัดเรี ยงลาดับคุณลักษณะทั้ง 4 ด้านของกลุ่มประชาชนจากการประมวลผล
จาก แบบสอบถาม พบว่า คุณลักษณะด้านพฤติกรรม กลุ่มประชาชนให้ความสาคัญกับประเด็น 1)
การเป็ นผูท้ ี่มีความรับผิดชอบ : มีสานึกดี รู้ผดิ -ถูก และรับผิดชอบในการกระทาของตนเอง มากเป็ น
อันดับหนึ่ ง คุณลักษณะด้านจิตใจ กลุ่มประชาชน ให้ความสาคัญกับประเด็น1) การเป็ นผูม้ ีความ
เสี ยสละ : เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากเป็ นอันดับหนึ่ ง คุณลักษณะด้านความคิด กลุ่มประชาชน
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ให้ความสาคัญกับประเด็น 1) การเป็ นผูม้ ีความคิดที่มีวิสัยทัศน์: มีความฉลาดที่จะมองเห็นความ
จริ ง ของสิ่ ง ต่ า งๆ โดยเฉพาะที่ จะเกิ ดขึ้ นในอนาคตมองการณ์ ไ กล มากเป็ นอันดับ หนึ่ ง และ
คุณลักษณะด้านความรู้ดา้ นสังคมและศาสนาในประเด็น 1) ความรู้ความเข้าใจเรื่ องการเป็ นพลเมือง
ที่ดี และ 2)การสร้างจิตสานึกสาธารณะ เป็ นอันดับหนึ่งเท่าๆกัน
โดยสรุ ปแล้ว จะเห็นได้วา่ กลุ่มนักการเมืองและกลุ่มประชาชน จัดอันดับความสาคัญของ
คุณลักษณะด้านจิตใจ คุณลักษณะด้านความคิด และคุณลักษณะด้านความรู ้ ในประเด็นเดียวกัน แต่
พบความน่าสนใจในประเด็นที่แตกต่างกันดังนี้
คุณลักษณะด้านความรู ้ กลุ่มประชาชนให้ความสาคัญกับประเด็นเรื่ องการสร้ างจิตสานึ ก
สาธารณะเป็ นอัน ดับ หนึ่ งเท่ า ๆกัน กับ ความรู ้ เ รื่ อ งการเป็ นพลเมื อ งที่ ดี เ ช่ น เดี ย วกัน กับ กลุ่ ม
นักการเมือง
คุณลักษณะด้านพฤติกรรมนั้นมีการให้ความสาคัญแตกต่างกัน กล่าวคือ กลุ่มนักการเมือง
ให้ความสาคัญกับ ประเด็นการเป็ นผูท้ ี่มีมนุ ษยสัมพันธ์: พูดจาสุ ภาพ เป็ นมิตร ควบคุมจิตใจและ
อารมณ์ได้ เข้ากับผูอ้ ื่นและเพื่อนร่ วม งานดี แต่กลุ่มประชาชนให้ความสาคัญกับประเด็น การเป็ นผู ้
ที่มีความรับผิดชอบ มีสานึกดี รู้ผดิ -ถูก และรับผิดชอบในการกระทาของตนเอง
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ ง ให้น้ าหนักกับประเด็นความสาคัญจากความคิ ดเห็ นของกลุ่ มประชาชน
เนื่ อ งจากเป็ นการก าหนดคุ ณ ลัก ษณะของนัก การเมื อ งที่ พึ ง ประสงค์ ใ นสั ง คมไทย จึ ง เลื อ ก
คุณลักษณะทั้ง 6 ประเด็นประกอบด้วย 1) คุณลักษณะด้านพฤติกรรมในประเด็น การเป็ นผูท้ ี่มีความ
รับผิดชอบ และ2) ประเด็นการเป็ นผูท้ ี่มีมนุษยสัมพันธ์ 3) คุณลักษณะด้านจิตใจในประเด็นเรื่ องการ
เป็ นผูม้ ีความเสี ยสละ 4) คุณลักษณะด้านความคิดในประเด็น การเป็ นผูม้ ีความคิดที่มีวิสัยทัศน์ 5)
คุณลักษณะด้านความคิดในประเด็น ความรู้ความเข้าใจเรื่ องการเป็ นพลเมืองที่ดี และ 6) การสร้าง
จิตสานึ กสาธารณะ มาเป็ นเป้ าหมายตัวชี้ วดั ในการคัดเลื อกกิจกรรมเพื่อใช้ในกระบวนการทดลอง
ในขั้นตอนต่อไป
2.2 ผลการวิเคราะห์ ระดั บความส าคั ญของคุ ณลักษณะในแต่ ละด้ านโดยการจั ด เรี ยง
ความสาคัญ
จากการส ารวจความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตัว อย่ า งนัก การเมื อ งและกลุ่ ม ตัว อย่ า ง
ประชาชนถึ งระดับความสาคัญ ของคุ ณลักษณะของนักการเมื องในประเด็นต่างๆ ผูว้ ิจยั จึ งนาค่า
คะแนนระดับความสาคัญมาจัดเรี ยงลาดับเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่างนักการเมืองและกลุ่ ม
ตัวอย่างประชาชนเพื่อแสดงให้เห็นความสาคัญของประเด็นภายใต้คุณลักษณะทั้ง 4 ด้าน
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ระหว่างกลุ่มตัวอย่างนักการเมืองและกลุ่มตัวอย่างประชาชน
ระดับ
ความ
สาคัญ

นักการเมือง
ประเด็นคุณลักษณะ
(เรียงตามลาดับ)

ค่ าเฉลีย่

ประชาชน
ประเด็นคุณลักษณะ
(เรียงตามลาดับ)

ค่ าเฉลีย่

1.คุณลักษณะด้ านพฤติกรรม
1

2

3

4
5
6
7

8

1.4 เป็ นผูท้ ี่มีมนุษยสัมพันธ์ : พูดจา
สุภาพ เป็ นมิตร ควบคุมจิตใจและ
อารมณ์ได้ เข้ากับผูอ้ ื่นและเพื่อน
ร่ วมงานดี
1.3 เป็ นผูท้ ี่มีความซื่อสัตย์สุจริ ต : ไม่
ปกปิ ดซ่อนเร้น พูดจริ งทาจริ ง ใช้
อานาจและงบประมาณอย่างชอบ
ธรรมเกิดประโยชน์สูงสุด ไม่เป็ นคน
คดโกงต่อหน้าที่หรื อฉ้อโกงเชิง
นโยบายและเชิงปฏิบตั ิ
1.2 เป็ นผูท้ ี่มีความรับผิดชอบ : มี
สานึกดี รู ้ผิด-ถูก และรับผิดชอบใน
การกระทาของตนเอง
1.9เป็ นผูม้ ีความน่าเชื่อถือ : มีความน่า
เคารพ มีเหตุผล มีน้ าใจ กิริยาดี วางตัว
ได้
1.5 เป็ นผูม้ ีความขยันตั้งใจ : มีความ
อดทน มีความเพียร
1.7เป็ นผูท้ ี่รับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ้ ื่น
1.1 เป็ นผูท้ ี่มีความซื่อตรงต่อหน้าที่ :
ปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมาย
อย่างครบถ้วน
1.6 เป็ นผูท้ ี่มีความพยายามใฝ่ รู ้ พัฒนา
ตนเอง

4.43

4.41

4.34

4.29
4.28
4.27
4.24

4.24

1.2 เป็ นผูท้ ี่มีความรับผิดชอบ : มี
สานึกดี รู ้ผิด-ถูก และรับผิดชอบใน
การกระทาของตนเอง

4.33

1.3 เป็ นผูท้ ี่มีความซื่อสัตย์สุจริ ต :
ไม่ปกปิ ดซ่อนเร้น พูดจริ งทาจริ ง ใช้
อานาจและงบประมาณอย่างชอบ
4.28
ธรรมเกิดประโยชน์สูงสุด ไม่เป็ น
คนคดโกงต่อหน้าที่หรื อฉ้อโกงเชิง
นโยบายและเชิงปฏิบตั ิ
1.1 เป็ นผูท้ ี่มีความซื่อตรงต่อหน้าที่ :
ปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4.26
อย่างครบถ้วน
1.7 เป็ นผูท้ ี่รับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ้ ื่น
1.6 เป็ นผูท้ ี่มีความพยายามใฝ่ รู ้
พัฒนาตนเอง
1.5 เป็ นผูม้ ีความขยันตั้งใจ : มีความ
อดทน มีความเพียร
1.9 เป็ นผูม้ ีความน่าเชื่อถือ : มีความ
น่าเคารพ มีเหตุผล มีน้ าใจ กิริยาดี
วางตัวได้
1.4 เป็ นผูท้ ี่มีมนุษยสัมพันธ์ : พูดจา
สุภาพ เป็ นมิตร ควบคุมจิตใจและ
อารมณ์ได้ เข้ากับผูอ้ ื่นและเพื่อน
ร่ วมงานดี

4.21
4.12
4.11
4.11

4.07
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ระหว่างกลุ่มตัวอย่างนักการเมืองและกลุ่มตัวอย่างประชาชน (ต่อ)
ระดับ
ความ
สาคัญ
9

นักการเมือง
ประเด็นคุณลักษณะ
(เรียงตามลาดับ)
1.8เป็ นผูม้ ีความเชื่อมัน่ ในตนเอง

ประชาชน
ประเด็นคุณลักษณะ
ค่ าเฉลีย่
(เรียงตามลาดับ)
4.13 1.8 เป็ นผูม้ ีความเชื่อมัน่ ในตนเอง

ค่ าเฉลีย่
4.03

2.คุณลักษณะด้ านจิตใจ
1
2

3

4
5
6

2.6 เป็ นผูม้ ีความเสี ยสละ : เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม
2.2 เป็ นผูม้ ีคุณธรรม ยึดมัน่ ความดี :
ไม่โลภ ไม่โกรธโมโห ไม่หลงอานาจ
มีความกตัญญู
2.1 เป็ นผูม้ ีจิตใจที่รักความยุติธรรม :
มีจิตใจที่เป็ นกลาง ไม่เข้าข้างฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึ่ง ยึดหลักความถูกต้อง
2.5 เป็ นผูม้ ีจิตในหนักแน่น : ไม่เชื่อ
คนง่าย มีเหตุผล มีวจิ ารณญาณ ไม่ใช้
อารมณ์หรื อความรู ้สึกตัดสิ น
2.3 เป็ นผูม้ ีความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่
2.4 เป็ นผูม้ ีจิตใจกว้างขวางยอมรับสิ่ ง
ใหม่

4.4
4.34

4.33

4.32
4.22
4.19

2.6 เป็ นผูม้ ีความเสี ยสละ : เห็นแก่
4.4
ประโยชน์ส่วนรวม
2.2 เป็ นผูม้ ีคุณธรรม ยึดมัน่ ความดี :
ไม่โลภ ไม่โกรธโมโห ไม่หลง
4.34
อานาจ มีความกตัญญู
2.1 เป็ นผูม้ ีจิตใจที่รักความยุติธรรม
: มีจิตใจที่เป็ นกลาง ไม่เข้าข้างฝ่ าย 4.33
ใดฝ่ ายหนึ่ง ยึดหลักความถูกต้อง
2.5 เป็ นผูม้ ีจิตในหนักแน่น : ไม่เชื่อ
คนง่าย มีเหตุผล มีวจิ ารณญาณ ไม่
4.32
ใช้อารมณ์หรื อความรู ้สึกตัดสิ น
2.3 เป็ นผูม้ ีความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่
4.22
2.4 เป็ นผูม้ ีจิตใจกว้างขวางยอมรับ
4.19
สิ่ งใหม่

3.คุณลักษณะด้ านความคิด
1

2

3

3.4 เป็ นผูม้ ีความคิดที่มีวสิ ยั ทัศน์: มี
ความฉลาดที่จะมองเห็นความจริ งของ
สิ่ งต่างๆ โดยเฉพาะที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต มองการณ์ไกล
3.7 เป็ นผูท้ ี่มีอุดมการณ์ทางการเมือง
สังคม : มีหลักการเมืองการปกครอง
และยึดมัน่ หลักการประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
3.3 เป็ นผูม้ ีความคิดแบบสร้างสรรค์ :
มีความคิดริ เริ่ มในทางที่ดี

4.35

4.31

4.21

3.4 เป็ นผูม้ ีความคิดที่มีวสิ ยั ทัศน์: มี
ความฉลาดที่จะมองเห็นความจริ ง
ของสิ่ งต่างๆ โดยเฉพาะที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต มองการณ์ไกล
3.7 เป็ นผูท้ ี่มีอุดมการณ์ทางการเมือง
สังคม : มีหลักการเมืองการปกครอง
และยึดมัน่ หลักการประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
3.1 เป็ นผูม้ ีความคิดแบบเชิงกลยุทธ์
: รู ้จกั แก้ปัญหา-วางแผน-สร้าง
โอกาส

4.22

4.16

4.13
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ระหว่างกลุ่มตัวอย่างนักการเมืองและกลุ่มตัวอย่างประชาชน (ต่อ)
ระดับ
ความ
สาคัญ
4

5

6

7

นักการเมือง
ประเด็นคุณลักษณะ
(เรียงตามลาดับ)
3.6 เป็ นผูม้ ีความคิดแบบ
ประนีประนอม: รักษาผลประโยชน์
ของทุกฝ่ าย ไม่เผด็จการ
3.1 เป็ นผูม้ ีความคิดแบบเชิงกลยุทธ์ :
รู ้จกั แก้ปัญหา-วางแผน-สร้างโอกาส
3.5 เป็ นผูม้ ีความคิดแบบบูรณาการ :
การคิดแบบองค์รวมไม่แยกส่วนและ
สามารถคิดสอดประสานปัจจัยต่างๆ
ได้
3.2 เป็ นผูม้ ีความคิดเชิงระบบ : การ
คิดเป็ นขั้นตอน และเชื่อมโยงสัมพันธ์
กัน

ค่ าเฉลีย่
4.19

4.17

4.15

4.1

ประชาชน
ประเด็นคุณลักษณะ
(เรียงตามลาดับ)
3.3 เป็ นผูม้ ีความคิดแบบสร้างสรรค์
: มีความคิดริ เริ่ มในทางที่ดี
3.2 เป็ นผูม้ ีความคิดเชิงระบบ : การ
คิดเป็ นขั้นตอน และเชื่อมโยง
สัมพันธ์กนั
3.5 เป็ นผูม้ ีความคิดแบบบูรณาการ :
การคิดแบบองค์รวมไม่แยกส่วน
และสามารถคิดสอดประสานปัจจัย
ต่างๆได้
3.6 เป็ นผูม้ ีความคิดแบบ
ประนีประนอม: รักษาผลประโยชน์
ของทุกฝ่ าย ไม่เผด็จการ

ค่ าเฉลีย่
4.12

4.09

4.09

4.04

4. คุณลักษณะด้ านความรู้
4.4 ด้ านสั งคมและศาสนา
1

4.4.1 ความรู ้ความเข้าใจเรื่ องการเป็ น
พลเมืองที่ดี

4.21

4.4.1 ความรู ้ความเข้าใจเรื่ องการ
เป็ นพลเมืองที่ดี
4.5 ด้ านจิตวิทยา
4.5.2 การสร้างจิตสานึกสาธารณะ

4.19

4.19

จากตารางจัด ล าดับ ระดับ ความส าคัญ ของประเด็ น คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข อง
นักการเมืองทั้ง 4 ด้าน ที่กลุ่มตัวอย่างนักการเมืองและกลุ่มตัวอย่างประชาชนให้ความสาคัญ ใน
ประเด็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักการเมืองแต่ละด้าน ดังนี้
กลุ่มตัวอย่ างนักการเมือง
1) คุณลักษณะด้านพฤติกรรมกลุ่มนักการเมืองให้ความสาคัญในประเด็นการเป็ นผู้
ที่มีมนุ ษยสัมพันธ์ : พูดจาสุ ภาพ เป็ นมิ ตร ควบคุ ม จิ ตใจและอารมณ์ ไ ด้ เข้ากับ ผูอ้ ื่ นและเพื่อน
ร่ วมงานดี มากเป็ นอันดับหนึ่ง

174
2) คุ ณลักษณะด้านจิตใจ กลุ่มนักการเมืองให้ความสาคัญกับประเด็น การเป็ นผูม้ ี
ความเสี ยสละ: เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากเป็ นอันดับหนึ่ง
3) คุณลักษณะด้านความคิด กลุ่มนักการเมือง ให้ความสาคัญกับประเด็นการเป็ นผู้
มีความคิดที่มีวสิ ัยทัศน์ : มีความฉลาดที่จะมองเห็นความจริ งของสิ่ งต่างๆโดยเฉพาะที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต มองการณ์ไกล มากเป็ นอันดับหนึ่ง และ
4) คุณลักษณะด้านความรู้ดา้ นสังคมและศาสนาในประเด็น ความรู้ความเข้าใจ
เรื่ องการเป็ นพลเมืองที่ดี เป็ นอันดับหนึ่ง
กลุ่มตัวอย่ างประชาชน
1) คุณลักษณะด้านพฤติกรรม กลุ่มประชาชนให้ความสาคัญกับประเด็นการเป็ นผู้
ที่มีความรับผิดชอบ : มีสานึกดี รู้ผิด-ถูก และรับผิดชอบในการกระทาของตนเอง มากเป็ นอันดับ
หนึ่ง
2) คุณลักษณะด้านจิตใจ กลุ่มประชาชน ให้ความสาคัญกับประเด็นการเป็ นผูม้ ี
ความเสี ยสละ : เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากเป็ นอันดับหนึ่ง
3) คุณลักษณะด้านความคิด กลุ่มประชาชน ให้ความสาคัญกับประเด็นการเป็ นผูม้ ี
ความคิดที่มีวิสัยทัศน์: การมีความฉลาดที่จะมองเห็นความจริ งของสิ่ งต่างๆ โดยเฉพาะที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต การมองการณ์ไกล มากเป็ นอันดับหนึ่ง และ
4) คุณลักษณะด้านความรู้ดา้ นสังคมและศาสนาในประเด็นความรู้ความเข้าใจเรื่ อง
การเป็ นพลเมืองที่ดี และ การสร้างจิตสานึกสาธารณะ เป็ นอันดับหนึ่งเท่ากัน
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้วา่ กลุ่มนักการเมืองและกลุ่มประชาชน จัดอันดับความสาคัญ
ของ คุ ณลัก ษณะด้า นจิ ตใจ คุ ณลัก ษณะด้านความคิ ด และคุ ณ ลัก ษณะด้านความรู้ ในประเด็ น
เดี ย วกัน แต่ใ น คุ ณลัก ษณะด้า นความรู ้ น้ ันในกลุ่ ม ประชาชนมี ป ระเด็ นเรื่ องการสร้ า งจิ ตส านึ ก
สาธารณะร่ ว มด้ ว ย ส่ ว นคุ ณ ลัก ษณะด้ า นพฤติ ก รรมนั้ น มี ค วามแตกต่ า งกัน กล่ า วคื อ กลุ่ ม
นักการเมืองให้ความสาคัญกับประเด็น การเป็ นผูท้ ี่มีมนุษยสัมพันธ์ : พูดจาสุ ภาพ เป็ นมิตร ควบคุม
จิตใจและอารมณ์ ได้ เข้ากับผูอ้ ื่นและเพื่อนร่ วมงานดี แต่กลุ่มประชาชนให้ความสาคัญกับประเด็น
การเป็ นผูท้ ี่มีความรับผิดชอบ มีสานึกดี รู้ผดิ -ถูก และรับผิดชอบในการกระทาของตนเอง ด้วยเหตุน้ ี
ผูว้ ิจยั จึงให้น้ าหนักกับประเด็นความสาคัญของประชาชน เป็ นหลักในการคัดเลื อกกิจกรรมเพื่อใช้
ในกระบวนการทดลอง เนื่ องจากเป็ นการกาหนดคุณลักษณะที่พึงประ สงค์ของนักการเมืองเพื่อให้
เหมาะสมกับสังคมไทย
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กล่ าวโดยสรุ ป คุ ณลักษณะที่ นามาใช้เป็ นตัวชี้ วดั ในการประเมิ นในการศึ กษาขั้นต่อไป
พบว่ า มี คุ ณ ลัก ษณะ 4 ด้า น ประกอบด้ว ย คุ ณ ลัก ษณะด้า นพฤติ ก รรม คุ ณ ลัก ษณะด้า นจิ ต ใจ
คุณลักษณะด้านความคิด และคุณลักษณะด้านความรู ้ ซึ่ งในแต่ละด้านนั้นมีประเด็นที่โดดเด่นอยู่ 6
ประเด็น ดังนี้ การเป็ นผูท้ ี่มีความรับผิดชอบ การเป็ นผูท้ ี่มีมนุษยสัมพันธ์ การเป็ นผูม้ ีความเสี ยสละ
การเป็ นผูม้ ีความคิดที่มีวิสัยทัศน์ การเป็ นผูม้ ีความรู้ความเข้าใจเรื่ องการเป็ นพลเมืองที่ดี และ การ
สร้างจิตสานึกสาธารณะ ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงเลือกคุณลักษณะทั้ง 4 ด้าน 6 ประเด็นนี้มาใช้ในการกาหนด
เนื้อหาของกิจกรรมในกระบวนการทดลองในขั้นตอนต่อไป
ตอนที่ 2 การพัฒนากระบวนการจั ด การเรี ยนรู้ เพื่อ พัฒนาคุ ณลัก ษณะของนั ก การเมื อ งบนฐาน
ทฤษฎีการเรียนรู้ เพือ่ การเปลีย่ นแปลง
การพัฒนากระบวนการจัดการเรี ย นรู้ เพื่ อพัฒนาคุ ณลัก ษณะของนัก การเมื อ งบนฐาน
ทฤษฎี การ เรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในตอนที่ 2 นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ขอ้ ที่ 2 เพื่อ
พัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐานทฤษฏีการเรี ยนรู้
เพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยผูว้ ิจยั ได้นาประเด็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักการเมืองที่คน้ พบใน
ตอนที่ 1 มาใช้เป็ นเป้ าหมายตัวชี้ วดั ในการพัฒนากระบวนการและการคัดเลือกกิจกรรมเพื่อใช้ใน
การทดลอง โดยแบ่งขั้นตอนในการศึกษาออกเป็ น 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การยกร่ างกระบวนการและ
กิจกรรม 2) การพัฒนากระบวนการโดยผูท้ รงคุณวุฒิ 3) การทดลองช่วงที่ 1 4) การปรับปรุ งและ
พัฒนากระบวนการครั้งที่ 1 5) การทดลองช่วงที่ 2 และ6) การ ปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการ
ครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การยกร่ างกระบวนการและกิจกรรม
จากผลการวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักการเมืองทั้ง 6 ประเด็น ที่ได้
จากการศึกษาในตอนที่ 1 ประกอบด้วย 1) คุณลักษณะด้านพฤติกรรมในประเด็นการเป็ นผูท้ ี่มีความ
รับผิดชอบ และ2) ประเด็นการเป็ นผูท้ ี่มีมนุษยสัมพันธ์ 3) คุณลักษณะด้านจิตใจในประเด็นเรื่ อง
การเป็ นผูม้ ีความเสี ยสละ 4) คุณลักษณะด้านความคิดในประเด็นการเป็ นผูม้ ีความคิดที่มีวิสัยทัศน์
5) คุณลักษณะด้านความรู้ในประเด็นความรู้ความเข้าใจเรื่ องการเป็ นพลเมืองที่ดีและ 6) การสร้าง
จิ ต ส านึ ก สาธารณะ ผูว้ ิ จ ัย จึ ง พัฒ นาร่ า งกระบวนการจัด การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ พัฒ นาคุ ณ ลัก ษณะของ
นัก การเมื องบนฐานทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ เพื่ อการเปลี่ ย นแปลง โดยสามารถจ าแนกออกได้เ ป็ น 8
ประเด็น ดังนี้ 1)การกาหนดเป้ าหมาย 2) การกาหนดเนื้ อหา 3) การออกแบบกระบวนการ 4) การ
ออกแบบกิจกรรม 5) การคัดเลือกผูด้ าเนินกระบวนการ 6) การสร้างแบบสังเกตและประเมินผล 7)

176
การทดลองหรื อการลงมือปฏิบตั ิ 8) การถอดบทเรี ยน เพื่อนาเสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒิในการตรวจสอบ
ความถูกต้องของกระบวนการก่อนนามาใช้ในการทดลอง ดังมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากระบวนการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู ้วิ จ ัย ได้ พ ัฒ นาร่ างกระบวนการจัด การเรี ยนรู ้ เ พื่ อ พัฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะของ
นักการเมืองบนฐานทฤษฎี การเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ ยนแปลงนาเสนอต่อผูท้ รงคุ ณวุฒิดา้ นทฤษฎี การ
เรี ยนรู้ เพื่อการเปลี่ ยนแปลงและด้านการจัดการศึก ษาเพื่ อพัฒนานักการเมื อง รวม 8 ท่าน เพื่ อ
พิจารณาคัดเลือกกิจกรรมและกาหนดแนวทางในกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยมีแนวประเด็นใน
การพิจารณาร่ างกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ใน 6 ประเด็น กล่าวคือ 1) การกาหนดเป้ าหมาย 2) การ
กาหนดเนื้ อหา 3) การออกแบบกระบวนการและการคัดเลือกกิ จกรรม 4) การคัดเลือกผูเ้ ข้าร่ วม
กระบวนการ 5) การสร้างแบบสังเกตและประเมินผล 6) การถอดบทเรี ยน โดยการสนทนากลุ่ม
ผูท้ รงคุณวุฒิ (Focus Group Discussion) ซึ่ งสามารถสรุ ปประเด็นสาคัญและรายละเอียดของการ
สนทนากลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิ ได้ดงั นี้
1) การกาหนดเป้าหมาย ในการจัดเรี ยงลาดับของกระบวนการเรี ยนรู้ตอ้ ง
เป็ นขั้นตอน โดยให้เริ่ มจากตนเองเพื่อให้เรี ยนรู ้ดา้ นในตนเองก่อน จึงขยายวงกว้างขึ้นโดยให้เรี ยนรู ้
เพื่อนหรื อคนรอบข้าง แล้วจึงขยายกว้างออกไปสู่ สังคมและส่ วนรวม ตามทฤษฎีการเรี ยนรู้ เพื่อการ
เปลี่ ยนแปลงโดยการจัดแบ่งการเรี ยนรู ้ ออกเป็ น 4 ส่ วน ประกอบด้วย ส่ วนที่ 1 การกระตุน้ การ
เรี ย นรู ้ ภ ายใน ส่ วนที่ 2 การเรี ย นรู ้ เ ชิ ง กระบวนการกลุ่ ม ส่ ว นที่ 3 การตระหนัก รู้ ถึ งสั งคมและ
ส่ วนรวม และส่ วนที่ 4 การสร้างสรรค์แนวทางใหม่ ซึ่ งได้ให้ขอ้ สังเกตว่าควรมุ่งเน้นในการกระตุน้
การเรี ยนรู ้ ภายในตนเองของกลุ่ มตัวอย่างให้มากขึ้ นเพื่อนาไปสู่ การเปิ ดใจและการสารวจตัวตน
ภายในของนักการเมืองมากยิง่ ขึ้น
2) การกาหนดเนื้อหา แนวทางในการดาเนิ นกิจกรรมควรมีเนื้ อหาในการ
ทากิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมือง โดยเนื้ อหา
ในการทากิจกรรม ให้ความสาคัญกับการตั้งคาถามที่เชื่อมโยงกับเรื่ องการเมืองหรื อคุณลักษณะที่เรา
ต้องการเพื่อให้เกิดการนาไปใช้ได้ และควรตั้งชื่ อกิจกรรมที่มีความเป็ นทางการ และสื่ อความหมาย
ในเรื่ องการเมืองเพื่อให้เข้ากันได้กบั กลุ่มตัวอย่าง และการทากิจกรรมต้องให้สอดคล้องกับวุฒิภาวะ
ของนักการเมือง และประสบการณ์
3) การออกแบบกระบวนการและการคัดเลือกกิจกรรม ในประเด็นนี้
ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงแนะนาให้เลือกใช้ กิจกรรมเพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมมีโอกาสได้
เปิ ดเผยความรู ้ สึก ภายในอย่างลึ กซึ้ ง และแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ก ับผูอ้ ื่ นเพื่อให้สอดคล้องกับ
กระบวนการกระตุน้ การเรี ยนรู้ภายในตนเอง เช่น กิจกรรมแผนที่ชีวติ ผูน้ าสี่ ทิศ เป็ นต้น
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สาหรับผูท้ รงคุณวุฒิจากสถาบันจัดการศึกษาสาหรับนักการเมืองได้แสดง
ความเห็นเพิ่มเติมว่ากระบวนกรจาเป็ นต้องมีความสามารถและทักษะในการนากิจกรรมได้อย่างลื่น
ไหลเพราะกลุ่ ม ตัวอย่างนักการเมื องนี้ มี ความเชื่ อมัน่ ในตัวเองสู งอาจให้ความร่ วมมื อในการท า
กิจกรรมน้อยและไม่สามารถนาไปสู่ เป้ าหมายในการเปิ ดเผยตนเองได้ ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงต้องพิจารณา
และให้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษในการทากิจกรรมแผนที่ชีวติ
นอกจากนี้ ผทู ้ รงคุณวุฒิดา้ นการใช้ภาพยนตร์ เป็ นสื่ อในการวิพากษ์สังคม
ได้เสนอให้ใช้คลิ ปวีดีโอสั้นๆซึ่ งมี ผลกระทบต่อความรู ้ สึกของนักการเมื องมาใช้ในการทดลอง
เพื่อให้เกิ ดการแลกเปลี่ ยนและแสดงความคิดเห็ นอย่างกว้างขวางในเรื่ องอุดมการณ์ ทางการเมือง
ของกลุ่ มตัวอย่าง และจะทาให้ผูเ้ ข้าร่ วมกระบวนการมี สมาธิ อยู่กบั กิ จกรรม แต่กระบวนกรต้อง
พยายามกระตุน้ ด้วยคาถามให้เกิดการคิดตามระหว่างชมภาพยนตร์
4) การคัดเลือกผู้เข้ าร่ วมกระบวนการ ในเรื่ องการคัดเลื อกผูเ้ ข้าร่ วม
กระบวนการมีขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติมแบ่งออกเป็ น 2 ประเด็น คือประเด็นการคัดเลือกกระบวนกร และ
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเด็นการคัดเลือกกระบวนกร จาเป็ นต้องคัดเลือกกระบวนกรที่มีความเข้าใจใน
การทากิจกรรมและเข้าใจนักการเมืองไปพร้อมกันโดยควรจะเป็ นทีมกระบวนกรเพราะจะทาให้มี
ความหลากหลายทั้งการนากิ จกรรมและการสร้ างประเด็นในการแลกเปลี่ ยน กระบวนกรต้องมี
ความเฉี ยบแหลมในการจับประเด็นและการตั้งคาถามที่จะเชื่ อมโยงไปถึงประสบการณ์ในชี วิตของ
กลุ่มตัวอย่างได้
ประเด็นการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าร่ วมใน
กระบวนการจาเป็ นต้องให้มีความหลากหลายเพื่อให้เกิ ดการแลกเปลี่ยน เพราะประสบการณ์ของ
นัก การเมื องระดับ ชาติ และระดับ ท้องถิ่ นก็มี ค วามแตกต่ า งกัน และต้องค านึ ง ถึ งวันเวลาในการ
ทดลองด้วยเนื่ องจากภารกิ จของกลุ่มนักการเมื องระดับชาติและระดับท้องถิ่ นมีความแตกต่างกัน
อาจเป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินกระบวนการ
5) การสร้ างแบบสั ง เกตและประเมินผล การสร้างแบบสังเกตและการ
ประเมินผล ผูท้ รงคุ ณวุฒิให้ความเห็ นไว้ว่า ต้องคานึ งถึ งคุ ณลักษณะที่ ตอ้ งการเปลี่ ยนแปลง และ
ประเมินผลที่ได้จากการถอดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เกิ ดขึ้นภายในตัวเองของกลุ่มตัวอย่างว่าเกิ ดการ
เรี ยนรู้ตามกระบวนการที่ออกแบบไว้ 4 ส่ วน ดังนี้ ส่ วนที่ 1 การกระตุน้ การเรี ยนรู้ภายใน ส่ วนที่ 2
การเรี ยนรู ้เชิ งกระบวนการกลุ่ม ส่ วนที่ 3 การตระหนักรู ้ถึงส่ วนรวมและสังคม และส่ วนที่ 4 การ
สร้างสรรค์แนวทางใหม่ ซึ่ งการสังเกตนั้นต้องพิจารณาจากการสะท้อนความคิดจากการทากิจกรรม
หรื อการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
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6) การถอดบทเรี ยน ให้ความสาคัญกับการถอดบทเรี ยนหลังจากการ
เรี ยนรู ้วา่ เป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญมาก เพราะกลุ่มตัวอย่างอาจจะไม่คุน้ เคยกับการเรี ยนรู ้ผา่ นวิธีการทา
กิจกรรมและเกมส์ในทางจิตตปั ญญาซึ่ งอาจจะทาให้ไม่สามารถจับประเด็นหรื อตกตะกอนความคิด
ตามที่กาหนดไว้ได้ ดังนั้น การถอดบทเรี ยนหลังการทากิ จกรรมจึงเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นต้องทาเพื่อเป็ น
การนาความคิดและจาเป็ นต้องมีการติดตามประเมินผลหรื อทาซ้ าอยู่เรื่ อยๆ จึงจะสามารถเห็นการ
เปลี่ยนแปลงได้ แต่ท้ งั นี้ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงของแต่ละคนอาจไม่เท่ากัน
ความคิดเห็ นของผูท้ รงคุ ณวุฒิจากการสนทนากลุ่ มแล้วผูว้ ิจยั นาความคิ ดเห็ นที่
ได้รับ ในประเด็ นการก าหนดเป้ าหมาย การก าหนดเนื้ อหา การออกแบบกระบวนการและการ
คัดเลือกกิจกรรม การคัดเลือกผูเ้ ข้าร่ วมกระบวนการ การสร้างแบบสังเกตและประเมินผล และการ
ถอดบทเรี ยน รวมถึงกิ จกรรมที่ผ่านการตรวจสอบแล้วมาพัฒนาเป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อ
พัฒนาคุ ณลักษณะของนักการเมืองบนฐานทฤษฎี การเรี ยนรู้ เพื่อการเปลี่ ยนแปลง สาหรับใช้ใ น
ขั้น ตอนการทดลองโดยสรุ ปกระบวนการในการจัด การเรี ยนรู ้ เ พื่ อ พัฒ นาคุ ณ ลัก ษณะของ
นักการเมืองบนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1.2 การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้
การออกแบบกระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐาน
ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ เ พื่ อ การเปลี่ ย นแปลง ผูว้ ิ จยั ได้นาร่ า งกระบวนการเรี ย นรู ้ และข้อคิ ด เห็ น จาก
ผูท้ รงคุณวุฒิมาพัฒนาเพื่อให้ได้กระบวนการเรี ยนรู้สาหรับนาไปใช้ในการทดลอง
1.2.1 การกาหนดเป้าหมาย ในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้กาหนดเป้ าหมายหลักของ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงไว้วา่ เป็ นการพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองซึ่ งคุณลักษณะของนักการเมืองที่นามา
เป็ นเป้ าหมายตัว ชี้ วัด ในที่ น้ ี ได้ ม าจากการศึ ก ษาในตอนที่ 1 คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข อง
นักการเมือง 6 ประเด็น ประกอบด้วย 1) คุณลักษณะด้านพฤติกรรมในประเด็นการเป็ นผูท้ ี่มีความ
รับผิดชอบ และ 2) ประเด็นการเป็ นผูท้ ี่มีมนุษยสัมพันธ์ 3) คุณลักษณะด้านจิตใจในประเด็นเรื่ อง
การเป็ นผูม้ ีความเสี ยสละ 4) คุณลักษณะด้านความคิดในประเด็นการเป็ นผูม้ ีความคิดที่มีวิสัยทัศน์
5) คุณลักษณะด้านความรู้ในประเด็นความรู้ความเข้าใจเรื่ องการเป็ นพลเมืองที่ดีและ 6) การสร้าง
จิตสานึกสาธารณะ ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายตัวชี้วดั ในการศึกษาและวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงของกลุ่ม
ตัวอย่างในการทดลองและนามาใช้ในการออกแบบกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งผูว้ ิจยั ได้แบ่งการ
กาหนดเป้ าหมายออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้ 1 การกาหนดเป้ าหมายเชิ งกระบวนการ 2 การกาหนด
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เป้ าหมายเชิ งเนื้ อหา 3 การกาหนดเป้ าหมายเชิ งวิธีการ และ 4 การกาหนดเป้ าหมายเชิ งบุคลากร
สามารถจาแนกรายละเอียดในการกาหนดเป้ าหมายออกได้ ดังต่อไปนี้
1) การกาหนดเป้าหมายเชิ งกระบวนการ ในการกาหนดเป้ าหมายเชิ ง
กระบวนการนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดให้เป็ นไปตามวงจรการเรี ย นรู ้ บ นฐานทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ เพื่ อการ
เปลี่ยนแปลงในการแบ่งวงจรการเรี ยนรู ้ออกเป็ น 4 ส่ วนคือ ประสบการณ์ ความรู ้สึกแปลกแยกจาก
บทบาทในสังคมที่เป็ นอยู่ การปฏิรูปและการพัฒนากรอบความคิดใหม่ และ การปรับเปลี่ ยนมโน
ทัศน์และการบูรณาการมโนทัศน์ใหม่ให้กลมกลืนกับสังคม จากวงจรการเรี ยนรู ้ บนฐานทฤษฎีการ
เรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลงนี้ ผวู ้ ิจยั จึงออกแบบร่ างกระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
ของนักการเมืองบนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยแบ่งการเรี ยนรู ้ออกเป็ น 4 ส่ วน
ประกอบด้วย ส่ วนที่ 1 การกระตุน้ การเรี ยนรู ้ภายใน ส่ วนที่ 2 การเรี ยนรู ้เชิ งกระบวนการกลุ่ม ส่ วน
ที่ 3 การตระหนัก รู ้ ถึ ง สั ง คมและส่ ว นรวม และส่ ว นที่ 4 การสร้ า งสรรค์แ นวทางใหม่ เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตามทฤษฎีและให้สามารถเป็ นแนวทางในการกาหนด
เนื้อหาและการออกแบบกิจกรรมในกระบวนการในขั้นตอนต่อไป
2) การกาหนดเป้าหมายเชิ งเนื้อหา ในการกาหนดเป้ าหมายเชิ งเนื้ อหาใน
กระบวนการนี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดเนื้ อหาในการเรี ยนรู ้ให้เป็ นไปตามกับผลการศึกษาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ข องนัก การเมื อ งในตอนที่ 1 ตามวัต ถุ ป ระสงค์ข้อ ที่ 1 ซึ่ งผลการศึ ก ษาสามารถแบ่ ง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักการเมืองออกได้ 6 ประเด็น ประกอบด้วย 1) คุณลักษณะด้าน
พฤติกรรมในประเด็นการเป็ นผูท้ ี่มีความรับผิดชอบ และ2)ประเด็นการเป็ นผูท้ ี่มีมนุษยสัมพันธ์ 3)
คุณลักษณะด้านจิตใจในประเด็นเรื่ องการเป็ นผูม้ ีความเสี ยสละ 4) คุ ณลักษณะด้านความคิดใน
ประเด็นการเป็ นผูม้ ีความคิดที่มีวิสัยทัศน์ 5) คุณลักษณะด้านความรู้ในประเด็นความรู้ความเข้าใจ
เรื่ องการเป็ นพลเมืองที่ดีและ 6) การสร้างจิตสานึกสาธารณะ โดยผูว้ ิจยั นาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ทั้ง 6 ประเด็นมาใช้เป็ นตัวชี้ วดั ในการออกแบบเนื้ อหาของกิ จกรรมโดยผูว้ ิจยั กาหนดให้มีเนื้ อหาที่
สอดคล้องกับเรื่ องการเมื องการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยในเหตุ การณ์ ปั จจุ บนั ในเรื่ อง
คุณลักษณะของนักการเมือง เพื่อให้สามารถนาไปสู่ เป้ าหมายตัวชี้วดั ทั้ง 6 ประเด็นได้
3) การกาหนดเป้าหมายเชิ งวิธีการ ในการกาหนดเป้ าหมายเชิ งวิธีการใน
กระบวนการนั้น ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดวิธีการในการเรี ยนรู ้บนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
โดยดาเนิ นการออกแบบร่ างกระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบน
ฐานทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยใช้การดาเนิ นกิ จกรรมตามแนวจิตตปั ญญาศึกษาที่
สามารถนาไปสู่ การเรี ยนรู ้ ตามองค์ประกอบของทฤษฎี 3 องค์ประกอบคือ ประสบการณ์ การ
ใคร่ ครวญ และการแลกเปลี่ ยนอย่างมี วิจารณญาณ ซึ่ งผูว้ ิจยั นาองค์ประกอบทั้ง 3 ดังกล่ าวมาใช้
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ก าหนดวิ ธี ก ารในการจัด กิ จ กรรมโดยก าหนดให้ ก ารจัด กิ จ กรรมต้ อ งเป็ นการเรี ยนรู ้ ผ่ า น
ประสบการณ์ เพื่ อให้เกิ ดประสบการณ์ ใหม่ สดกับ กลุ่ ม ตัวอย่า งในการทดลองโดยใช้เกมส์ หรื อ
กิ จ กรรมตามแนวจิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษาที่ จ ะน าไปสู่ ก ารเรี ย นรู ้ เ พื่ อ การเปลี่ ย นแปลงและท าให้เ กิ ด
ความสามารถในการเชื่อมโยงไปสู่ เนื้ อหาการเรี ยนรู ้ได้ ซึ่ งในการทากิจกรรมนั้นจะต้องนาไปสู่ การ
ใคร่ ครวญทบทวนตนเองของกลุ่มตัวอย่างในการทดลองเพื่อพิจารณาส่ วนดีและส่ วนด้อยของความ
เชื่อที่ยดึ ถืออยู่ และที่สาคัญการเรี ยนรู ้น้ นั จะนาไปสู่ การแลกเปลี่ยนอย่างมีวิจารณญาณระหว่างกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ผา่ นฐานกาย ฐานปั ญญา และฐานใจ
4) การกาหนดเป้าหมายเชิ งบุคลากร ในการกาหนดเป้ าหมายเชิ งบุคลากร
ในกระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อ
การเปลี่ ยนแปลงนั้น ผูว้ ิจยั ได้กาหนดเป้ าหมายเชิ งบุ คลากรในการดาเนิ นการทดลองเพื่อทดสอบ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลง หรื อในที่น้ ี จะเรี ยกว่ากลุ่มตัวอย่างในการทดลอง ซึ่ งหมายถึงกลุ่มตัวอย่างประชากรที่
เข้าร่ วมกระบวนการในการทดลองแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 กลุ่ มนักการเมือง
ระดับชาติและระดับท้องถิ่ นที่ ผ่านการเลื อกตั้งหรื อแต่งตั้งมาแล้วอย่างน้อยหนึ่ งสมัยและมีความ
สมัครใจเข้าร่ วมกระบวนการ และกลุ่มที่ 2 กลุ่มผูท้ ี่มีความสนใจจะเป็ นนักการเมืองในอนาคตและ
มีความสมัครใจเข้าร่ วมกระบวนการ โดยผ่านการคัดเลื อกจากการสมัครเข้าร่ วมกระบวนการโดย
พิ จ ารณาจากกลุ่ ม ตัวอย่า งที่ มี ค วามแตกต่ า งหลากหลายทางด้า นเพศ อายุ อาชี พ ต าแหน่ ง ทาง
การเมือง และเหตุผลในการเข้าร่ วมกระบวนการ ซึ่ งจะมีประสบการณ์และมุมมองต่อการทางานที่
แตกต่างหลากหลายและจะเป็ นประโยชน์ในการแลกเปลี่ ย นอย่างมี วิจารณญาณในระหว่างการ
ดาเนินกระบวนการ
จากการกาหนดเป้ าหมายทั้ง 4 ส่ วน การกาหนดเป้ าหมายเชิ งกระบวนการ การ
กาหนดเป้ าหมายเชิ งเนื้ อหา การกาหนดเป้ าหมายเชิ งวิธีการ และการกาหนดเป้ าหมายเชิ งบุคลากร
ในการพัฒนาร่ างกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐานทฤษฎี
การเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเบื้องต้นเป็ นขั้นตอนแรกของการพัฒนาร่ างก่อนที่ผวู ้ ิจยั จะออกแบบ
กระบวนการและกิจกรรมที่ใช้ในการดาเนิ นการทดลองในกระบวนการตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
ในขั้นต่อไป
1.2.2 การออกแบบวิธีการเรี ยนรู้ ในการออกแบบกระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบ
วิธีการเรี ยนรู ้เพื่อให้เป็ นไปตามฐานทฤษฎีการเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการกาหนดเป้ าหมาย
กระบวนการในขั้นที่ผา่ นมา โดยการออกแบบวิธีการเรี ยนรู ้ในที่น้ ี น้ นั จะแบ่งการเรี ยนรู ้ ออกเป็ น 4
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ส่ วน คือ 1) การกระตุน้ การเรี ยนรู้ภายใน 2) การเรี ยนรู ้ เชิ งกระบวนการกลุ่ม 3) การตระหนักรู้ถึง
สังคมและส่ วนรวม 4) การสร้างสรรค์แนวทางใหม่ โดยในการเรี ยนรู ้แต่ละส่ วนนั้นสามารถกาหนด
วัตถุประสงค์ได้ ดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 การกระตุ้นการเรี ยนรู้ ภายใน เพื่อให้เกิดการรู ้จกั ตัวเองและรู ้จกั
ความแตกต่ างโดยมี วตั ถุ ป ระสงค์หลัก เพื่ อให้เกิ ดการกระตุ น้ ให้เกิ ดการรู ้ จกั และทาความเข้าใจ
ภายในตนเอง
ส่ วนที่ 2 การเรี ยนรู้ เชิ งกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการ
ท างานร่ ว มกัน กับ ผูอ้ ื่ น โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ห ลัก เพื่ อ ให้ เ ข้า ใจในความหลากหลายและเกิ ด
ประสบการณ์ใหม่ในการพัฒนาตนเอง
ส่ วนที่ 3 การตระหนักรู้ ถึงส่ วนรวมและสั งคม เพื่อให้เกิดการคิดถึงผูอ้ ื่น
และสังคมโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความรู ้สึกของคนในสังคม การสร้าง
จิตสานึกสาธารณะและเป็ นการกระตุน้ ให้เกิดการคิดใหม่เพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
ส่ วนที่ 4 การสร้ างสรรค์ แนวทางใหม่ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเอง
โดยมีวตั ถุ ประสงค์หลัก เพื่อให้สามารถสร้ างกรอบความคิ ดใหม่หรื อแนวทางใหม่ด้วยตนเอง
นาไปสู่ การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
เมื่อได้แนวทางในการออกแบบกระบวนจัดการเรี ยนรู้ขา้ งต้นแล้ว ผูว้ ิจยั จึงได้คดั เลือก
กิจกรรมที่จะนามาใช้ในกระบวนการในขั้นต่อไป
1.2.3 การออกแบบกิจกรรม ในการออกแบบกิจกรรมที่จะนามาใช้ในกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนัก การเมืองบนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่ อการเปลี่ ยนแปลง
ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั เลือกใช้กิจกรรมตามแนวจิตตปั ญญาศึกษาซึ่ งเป็ นกิ จกรรมตามแนวการเรี ยนรู ้แบบ
จิตตปั ญญาศึกษาที่สามารถนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงภายในตนเองบนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู ้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงมาใช้เป็ นกรอบในการออกแบบกิ จกรรม โดยคัดเลื อกกิ จกรรมตามแนวจิ ตตปั ญญา
ศึกษาที่จะทาให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ 3 ฐาน คือ ฐานกาย ฐานปั ญญา และฐานใจ เพื่อให้สอดคล้องกับ
องค์ประกอบการเรี ยนรู้บนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย ประสบการณ์
การใคร่ ครวญ และการแลกเปลี่ยนอย่างมีวิจารณญาณ โดยแบ่งวัตถุ ประสงค์ของกิ จกรรมออกเป็ น
การรู้จกั ตนเอง ในช่วงที่ 1 และการรู้จกั ส่ วนรวมและสังคมในส่ วนที่ 2 เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ความคิ ด พฤติ ก รรม หรื อจิ ต ใจของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง ดัง มี ร ายละเอี ย ดในการด าเนิ น กิ จ กรรม
วัตถุ ประสงค์ ลักษณะการจัดกิจกรรม ขั้นตอนในการดาเนิ นกิ จกรรม วิธีการและเครื่ องมือที่ใช้ใน
การประเมิ น และตัวชี้ วดั ในการประเมิ น ดังตารางที่ 6 แสดงรายละเอียดกิ จกรรม ดังแสดงไว้ใน
บทที่ 3
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1.2.4 การคัดเลือกกระบวนกร ในกระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
ของนักการเมืองบนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง จากการศึกษาแนวคิดในการจัดการ
เรี ย นรู้ เ พื่ อ การเปลี่ ย นแปลงและความคิ ด เห็ น จากผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ไ ด้ร ะบุ ว่ า กระบวนกร หรื อ
ผูอ้ านวยการเรี ยนรู้ (Facilitator) เป็ นส่ วนสาคัญมากในการดาเนิ นการทดลองกระบวนการ ดังนั้น
ผูว้ ิจยั จึงต้องคัดเลื อกผูท้ ี่มีความสามารถและมี ความเข้าใจในการทากิ จกรรมตามแนวจิตตปั ญญา
ศึก ษาและเป็ นผูท้ ี่ มี ประสบการณ์ ใ นการจัดกิ จกรรมฝึ กอบรมในกลุ่ ม ผูบ้ ริ หารระดับ สู ง เพื่อให้
สามารถที่จะดาเนินกิจกรรมกับกลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นนักการเมืองที่มีประสบการณ์การทางาน มีความ
เชื่ อมัน่ และมีความเป็ นตัวของตัวเองสู งได้ โดยคุณสมบัติของกระบวนกรที่คดั เลือกมานั้นจะต้องมี
พื้นฐาน ความรู ้ และความสามารถในด้านการสื่ อสารทั้งการพูดและการเขียนที่ดี มีความรู ้ ในเรื่ อง
การเมืองการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย มีความสนใจในการติดตามข่าวสารทางด้านการเมือง มี
ความเชี่ยวชาญในการทางานฝึ กอบรม โดยใช้ศิลปะเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู้ และมีบุคลิกภาพที่ดี
น่าเชื่ อถือ และมีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดีมีความอบอุ่นเป็ นมิตร เพื่อทาให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการเรี ยนรู ้
นอกจากนั้น ยัง พิ จ ารณาจากความเหมาะสมของกระบวนกรให้ ต รงกับ วัต ถุ ป ระสงค์ใ นแต่ ล ะ
กิจกรรมในกระบวนการนั้น ซึ่ งในการวิจยั ครั้งนี้ ได้คดั เลือกกระบวนกรแต่ละท่านให้ตรงกับการ
เรี ยนรู้ในแต่ละส่ วนและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ต้ งั ไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) กระบวนกร ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่ องการฝึ กอบรมและพัฒนาในด้าน
การวิเคราะห์คุณลักษณะและบุคลิกภาพของผูน้ าในองค์กรเอกชนและภาครัฐ
2) กระบวนกร ที่มีความเชี่ ยวชาญด้านละครเพื่อการเรี ย นรู้ แ ละมีความ
สนใจทางด้า นการเมื อ งการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยและติ ด ตามข่ า วสารด้า นการเมื อ ง
สม่าเสมอ
3) กระบวนกร ที่มีความเชี่ยวชาญในการการนากิจกรรมจิตตปั ญญาศึกษา
และการสุ นทรี ยสนทนา มีความเชี่ ยวชาญในการตั้งคาถามและจับประเด็นในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
4) กระบวนกร ที่มีความเชี่ ยวชาญในด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อ
การเปลี่ยนแปลงในกลุ่มผูใ้ หญ่และผูอ้ าวุโสและมีความสามารถในการตั้งคาถาม มีความสุ ขมุ ใจเย็น
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีบุคลิกความอบอุ่นเป็ นมิตร
5) กระบวนกร ที่มีความเชี่ ยวชาญในด้านการจัดกิ จกรรมเพื่อความผ่อน
คลายและบันเทิง และมีทกั ษะในการนากิจกรรมละลายพฤติกรรมและสร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู ้
อย่างเป็ นมิตร
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นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ได้คดั เลื อกที มงานผูช้ ่ วยกระบวนกร (Staff) ที่มีความ
คล่องตัว และมีความรู ้ ในเรื่ องการดาเนิ นกิ จกรรม การจัดอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุ นทีมกระบวนกรให้
สามารถดาเนิ นกิจกรรมได้อย่างราบรื่ น และช่วยในการอานวยความสะดวกในเรื่ องการลงทะเบียน
และการจัดสวัสดิการให้แก่ทีมกระบวนกรและกลุ่มตัวอย่าง
1.2.5 การสร้ างแบบสั งเกตและประเมินผล ในการดาเนินการทดลองกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ผูว้ ิ จ ัย ได้พ ัฒ นาแบบประเมิ น ตนเองก่ อ นและหลัง การเข้า ร่ ว มกระบวนการ และแบบสั ง เกต
พฤติกรรมและการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มตัวอย่างเพื่อความตรงในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยพัฒนาจากเป้ าหมายเชิ งเนื้ อหาในกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้จากตัวชี้ วดั คุณลักษณะ โดย
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้
1) แบบประเมินพฤติกรรมก่ อนและหลังการเข้ าร่ วมกิจกรรม (Pre-Test
และ Post-Test) ที่ผวู ้ ิจยั นามาจากส่ วนที่ 3 ของแบบสอบถามสารวจความคิดเห็นในตอนที่ 1 ซึ่ ง
เป็ นตารางจัดระดับ ความสาคัญของคุ ณลักษณะในแต่ล ะด้า น เพื่ อ นามาปรั บใช้ในการประเมิ น
ตนเองของกลุ่มตัวอย่างก่อนการเข้าร่ วมกระบวนการและหลังการเข้าร่ วมกระบวนการ โดยมีการ
สลับลาดับข้อคาถามในแบบประเมินตนเองหลังการเข้าร่ วมกิจกรรม เพื่อป้ องกันการตอบไม่ตรงกับ
ความเป็ นจริ ง ซึ่ งผลจากการประเมินตนเองของกลุ่มตัวอย่างนี้จะนามาประกอบกับการสังเกตแบบมี
ส่ วนร่ วมในกระบวนการของผูว้ จิ ยั เพื่อใช้วเิ คราะห์ความเปลี่ยนแปลงของกลุ่มตัวอย่าง
2) แบบสั งเกตพฤติ ก รรม ในการสั ง เกตพฤติ ก รรมระหว่ า งร่ วม
กระบวนการของกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งหัวข้อการสังเกตตามตัวชี้ วดั คุณลักษณะเป้ าหมายในแต่ละ
กิ จ กรรมเพื่ อ วิ เ คราะห์ ก ารเปลี่ ย นแปลง และสั ง เกตวิ ธี ก ารเรี ยนรู ้ ข องกลุ่ ม ตัว อย่ า งรวมถึ ง
กระบวนการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มตัวอย่างแต่ละท่าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- คุณลักษณะด้านพฤติกรรมในเรื่ องความรับผิดชอบ สังเกตได้จาก
บทสะท้อนหลังการทากิ จกรรม การแลกเปลี่ยนในห้องเรี ยน และ บันทึกประสบการณ์ในประเด็น
เรื่ องการมีความรับผิดชอบในหน้าที่ และบทบาทของแต่ละคน
- คุณลักษณะด้านพฤติกรรมในเรื่ องความมีมนุษยสัมพันธ์ สังเกตได้
จากบทสะท้อนหลังการท ากิ จกรรม การแลกเปลี่ ย นในห้องเรี ย น และ บันทึ ก ประสบการณ์ ใ น
ประเด็นเรื่ องการรู ้จกั ตนเอง การสร้างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น การพุดจาสุ ภาพเป็ นมิตร การควบคุม
อารมณ์และจิตใจได้
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- คุ ณ ลัก ษณะด้า นจิ ต ใจในเรื่ อ งความเสี ย สละ สั ง เกตได้จ ากบท
สะท้อนหลังการทากิ จกรรม การแลกเปลี่ยนในห้องเรี ยนและบันทึกประสบการณ์ในประเด็นเรื่ อง
การคิดคานึงถึงผูอ้ ื่นและส่ วนรวมเป็ นที่ต้ งั รวมทั้งการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
- คุณลักษณะด้านความคิดในเรื่ องความมีวิสัยทัศน์ สังเกตได้จากบท
สะท้อนหลังการทากิจกรรม การแลกเปลี่ยนในห้องเรี ยน และ บันทึกประสบการณ์ในประเด็นเรื่ อง
การมองการณ์ไกล การคิดไปล่วงหน้า การมองเห็นความจริ งของสิ่ งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
- คุณลักษณะด้านความรู้ในเรื่ องการเป็ นพลเมืองที่ดี สังเกตได้จากบท
สะท้อนหลังการทากิ จกรรม การแลกเปลี่ยนในห้องเรี ยนและบันทึกประสบการณ์ในประเด็นเรื่ อง
การรู้จกั บทบาทหน้าที่ของตนเอง การเป็ นผูน้ า และการเป็ นผูต้ าม
- คุณลักษณะด้านความรู้เรื่ องการสร้างจิตสานึกสาธารณะ สังเกตได้
จากบทสะท้อนหลัง การท ากิ จ กรรม การแลกเปลี่ ย นในห้อ งเรี ย นและบัน ทึ ก ประสบการณ์ ใ น
ประเด็นเรื่ อง การกระทาโดยการนึกถึงส่ วนรวม และจิตอาสาโดยไม่หวังผลตอบแทน
เมื่อได้แบบประเมินตนเอง และแบบสังเกตพฤติกรรมที่จะใช้ระหว่างการทดลองเพื่อ
ค้นหาและวิเคราะห์ความเปลี่ ยนแปลงของกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวแล้ว ผูว้ ิจยั จึงยกร่ างกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
เพื่อนาเสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒิในการคัดเลื อกกิจกรรมและเสนอแนวทางในการดาเนิ นกระบวนการ
ให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ได้ต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 การทดลองช่ วงที่ 1
เมื่ อ ได้ ก ระบวนการจั ด การเรี ยนรู ้ แ ละกิ จ กรรมที่ ผ่ า นการตรวจสอบโดย
ผูท้ รงคุ ณวุฒิเรี ย บร้ อยแล้ว ผูว้ ิจยั จึ ง นากระบวนการและกิ จกรรมทั้ง หมดไปทดลองใช้ก ับ กลุ่ ม
ตัวอย่างในการทดลองซึ่ งประกอบด้วย กลุ่มนักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่เคยผ่านการ
เลือกตั้ง หรื อแต่งตั้งมาแล้ว 1 สมัย จานวน 7 คน และกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจจะเป็ นนักการเมือง
ในอนาคตจานวน 11 คน ที่มีความแตกต่างหลากหลายทางด้านอาชี พ เพศ และอายุ เพื่อเข้าสู่ การ
ทดลองในช่วงที่ 1 สามารถรวบรวมผลการเก็บข้อมูลจากการดาเนิ นกระบวนการโดยวิธีการสังเกต
แบบมี ส่ วนร่ วมของผูว้ ิจยั การสะท้อนความคิ ดของกลุ่ มตัวอย่า งจากการสนทนาและการเขี ย น
บันทึก และการประชุ มกลุ่มกระบวนกรในการดาเนิ นกิ จกรรมในกระบวนการ ซึ่ งปรากฏผลการ
ทดลองดังนี้
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2.1 ผลการดาเนินการทดลองและการวิเคราะห์ กจิ กรรมครั้งที่ 1
การทดลองกระบวนการในครั้ งที่ 1 ผูว้ ิจยั ให้น้ าหนักกับการทากิ จกรรมตามการ
เรี ยนรู ้ในส่ วนที่ 1 การกระตุน้ การเรี ยนรู้ภายใน การเรี ยนรู ้ส่วนที่ 2 การเรี ยนรู ้เชิงกระบวนการกลุ่ม
และการเรี ยนรู ้ส่วนที่ 3 การตระหนักรู ้ถึงส่ วนรวมและสังคม เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้และปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์โดยมุ่งเน้นให้เกิ ดคุ ณลักษณะด้านพฤติ กรรมในประเด็นเรื่ องการมี มนุ ษยสัมพันธ์ และ
ประเด็นเรื่ องการเป็ นผูม้ ีความรับผิดชอบ คุณลักษณะด้านจิตใจในประเด็นเรื่ องการเป็ นผูม้ ีความ
เสี ยสละ คุณลักษณะด้านความคิดในประเด็นเรื่ องการเป็ นผูม้ ีวิสัยทัศน์ และคุณลักษณะด้านความรู้
ในประเด็นเรื่ องการเป็ นพลเมื องที่ ดี และการสร้ างจิ ตส านึ ก สาธารณะ ดังมี รายละเอี ย ดในการ
ทดลองดังตารางแสดงผลกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้และกิจกรรม ต่อไปนี้
ตารางที่ 18 แสดงผลการจัดกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้และกิจกรรมที่ใช้ในการทดลองครั้งที่ 1
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

วิธีการและ
เครื่องมือทีใ่ ช้ ใน
การประเมิน

ตัวชี้วดั
คุณลักษณะ

ผลการสังเกต
ทีไ่ ด้ จากการ
ทดลอง

ผลการ
เปลีย่ นแปลง
คุณลักษณะ

ส่ วนที่ 1 การกระตุ้นการเรียนรู้ ภายใน
1.กิจกรรมละลาย
พฤติกรรม
“ทาป้ ายชื่อ”
“1ชื่อ1ท่า”
“หัวใจสี่ ห้อง”

2.กิจกรรม story
telling

1. เพื่อเป็ นการ
เตรี ยมความพร้อม
ก่อนเข้าร่ วม
กิจกรรมต่อๆไป
2. เพื่อเป็ นการทา
ความรู ้จกั กันและ
ละลายพฤติกรรม

สังเกตพฤติกรรม
การแสดงออกของ
กลุ่มตัวอย่าง

1. เพื่อให้กลุ่ม
ตัวอย่างเรี ยนรู ้จาก
เรื่ องเล่าของเพื่อนที่
มีประสบการณ์
2. กลุ่มตัวอย่าง
สะท้อนเรื่ องราวที่

สังเกตวิธีการ
สะท้อนตัวตนใน
การอภิปราย
โดยดูจากการเขียน
สะท้อนความรู้สึก
ท้ายกิจกรรมที่

- คุณลักษณะ
-บรรยากาศเริ่ มผ่อน
ด้านพฤติกรรม : คลายเป็ นมิตร มี
มนุษยสัมพันธ์ รอยยิม้ และเสี ยง
หัวเราะ
-กลุ่มตัวอย่างรู ้ จกั
ข้อมูลเบื้องต้นของ
เพื่อนเพิ่มมากขึ้น
-กลุ่มตัวอย่างเปิ ดใจ
ที่จะพูดคุยกับคน
แปลกหน้า
-เกิดการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลส่ วนตัวและ
ความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน
- คุณลักษณะ
-บรรยากาศ
ด้านพฤติกรรม : สนุกสนานเป็ น
มนุษยสัมพันธ์ กันเองมากขึ้น
-เกิดการเปิ ดเผย
ข้อมูลเชิงลึกของ
ตัวเองเพิ่มมากขึ้น

- คุณลักษณะด้าน
พฤติกรรม: มนุษย
สัมพันธ์ มีการเดิน
เข้าไปทาความรู้จกั
เพื่อนใหม่
ข้ อค้นพบเพิม่ เติม
- คุณลักษณะด้าน
จิตใจ: การยอมรับ
สิ่ งใหม่ การเปิ ดใจ
รับวิธีการเรี ยนรู้
แบบใหม่

- คุณลักษณะด้าน
พฤติกรรม: เป็ นผูม้ ี
ความเชื่ อมัน่ ใน
ตนเอง กล้าพูดต่อที่
สาธารณะ
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ตารางที่ 18 แสดงผลการจัดกระบวนการจัดการเรี ย นรู ้ และกิ จกรรมที่ ใ ช้ในการทดลองครั้ งที่ 1
(ต่อ)
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ได้ฟังเทียบเคียงกับ
ประสบการณ์ของ
ตน

3. กิจกรรมสาน
สัมพันธ์
“การร่ างธรรมนูญ
การเรี ยนรู้
ร่ วมกัน”

1. เพื่อให้กลุ่ม
ตัวอย่างมีส่วนร่ วม
ในการกาหนดแนว
ทางการอยูร่ ่ วมกัน
ด้วยตนเอง ซึ่งตรง
ตามแนวทาง
ประชาธิปไตย
2. เปิ ดโอกาสแสดง
เหตุผลและรับฟัง
เหตุผลของผูอ้ ื่น
ก่อนตัดสิ นใจและ
หาข้อสรุ ปที่ทุกคน
ยอมรับร่ วมกันได้

วิธีการและ
เครื่องมือทีใ่ ช้ ใน
การประเมิน
เกี่ยวข้องกับ การ
เทียบเคียง
การตัดสิ นคุณค่า
ของตนเองและ
ผูอ้ ื่น
1. สังเกต
พฤติกรรมการ
แสดงออกของ
กลุ่มตัวอย่าง
2. สังเกตวิธีการ
แสดงเหตุผล,
วิธีการจัดการกับ
ปัญหาและการ
ตัดสิ นใจของกลุ่ม
ตัวอย่าง

ตัวชี้วดั
คุณลักษณะ

ผลการสังเกต
ทีไ่ ด้ จากการ
ทดลอง

ผลการ
เปลีย่ นแปลง
คุณลักษณะ

-เห็นความเชื่ อมัน่ ใน ข้ อค้นพบเพิม่ เติม
ตนเอง
- คุณลักษณะด้าน
พฤติกรรม:รับฟัง
อย่างตั้งใจ ,เปิ ดเผย
ตนเอง
- คุณลักษณะ
- บรรยากาศช่วงแรก - คุณลักษณะด้าน
ด้านพฤติกรรม : ผ่อนคลายและสบาย พฤติกรรม: การรับ
ความ
แต่เมื่อมีประเด็นที่
ฟังความคิดเห็น
รับผิดชอบต่อ
เกี่ยวข้องกับ
ของผูอ้ ื่น, การ
การเรี ยนรู้
การเมืองก็มีการถก ควบคุมอารมณ์
ร่ วมกัน
แถลงอย่างเข้มข้น
และจิตใจของ
- คุณลักษณะ
มากขึ้น ซึ่งสะท้อน ตนเอง, ไม่ใช้วาจา
ด้านความรู้ดา้ น ให้เห็นตัวตน
ที่ก่อให้เกิดความ
สังคมและ
- บางท่านเลือกที่จะ ขัดแย้ง
ศาสนา :
หลีกเลี่ยงความ
- ยอมรับกติกาการ
พลเมืองที่ดี
ขัดแย้งโดยการหยิบ อยูร่ ่ วมกัน
และความรู้ดา้ น โทรศัพท์ข้ ึนมาเล่น ข้ อค้นพบเพิม่ เติม
การปกครอง
-เกิดการแลกเปลี่ยน - คุณลักษณะด้าน
(ประชาธิปไตย) ความคิดเชิง
จิตใจ: การเป็ นผูท้ ี่
อุดมการณ์มากขึ้น
มีใจรักความ
-รู้จกั วิธีการประนี
ถูกต้อง, มีจิตใจ
ประนอมและการหา กว้างขวางยอมรับ
ทางออกร่ วมกัน
สิ่ งใหม่
- คุณลักษณะด้าน
ความคิด: เป็ นผูม้ ี
อุดมการณ์ทาง
การเมือง เข้าใจ
ประชิปไตย
แสดงออกซึ่งความ
เสมอภาค , การ
เป็ นผูม้ ีความคิด
แบบ
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(ต่อ)
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

วิธีการและ
เครื่องมือทีใ่ ช้ ใน
การประเมิน

ตัวชี้วดั
คุณลักษณะ

ผลการสังเกต
ทีไ่ ด้ จากการ
ทดลอง

4. ผูน้ า 4 ทิศ

1. เพื่อให้กลุ่ม
ตัวอย่าง
เกิดการใคร่ ครวญ
ตนเอง
และทบทวน
พฤติกรรม
ที่ผา่ นมา
2. เพื่อให้รู้จกั และ
เข้าใจ
ตนเองและผูอ้ ื่น

1. สังเกต
พฤติกรรมการ
แสดงออกของ
กลุ่มตัวอย่าง
2. สังเกตวิธีการ
แสดงเหตุผล,
วิธีการจัดการกับ
ปัญหาและการ
ตัดสิ นใจของกลุ่ม
ตัวอย่าง

- คุณลักษณะ
- บรรยากาศผ่อน
ด้านพฤติกรรม : คลายและ
- มนุษยสัมพันธ์ สนุกสนานเมื่อเกิด
การรวมกลุ่มย่อย
- เกิดการพูดคุย
แลกเปลี่ยนกันมาก
ขึ้นเรื่ องความชอบ
ส่ วนตัว
- เกิดการเรี ยนรู ้
ความแตกต่างของ
เพื่อนในกลุ่มและ
นอกกลุ่ม
- เกิดการตั้งคาถาม
และการรับฟัง
คาตอบอย่างตั้งใจ
และเข้าใจ

5.กิจกรรมแผนที่
ชีวิต

1 เพื่อให้กลุ่ม
ตัวอย่างเรี ยนรู ้
ตนเอง ด้วยการ

สังเกตความคิด
และพฤติกรรมที่
สะท้อน

คุณลักษณะด้าน -บรรยากาศสงบนิ่ ง
พฤติกรรม :
ขณะให้ใคร่ ครวญ
มนุษยสัมพันธ์ และวาดภาพแผนที่

ผลการ
เปลีย่ นแปลง
คุณลักษณะ
ประนีประนอม
ประสานประโยชน์
ของทุกฝ่ าย ลด
ความขัดแย้งที่
รุ นแรง
- คุณลักษณะด้าน
พฤติกรรม: รู้จกั
วิธีการเข้าถึง
ความสัมพันธ์กบั
ผูอ้ ื่น
- รู้จกั ความ
แตกต่าง
- รับฟังความ
คิดเห็นของผูอ้ ื่น
- มีความรับผิดชอบ
ต่อการกระทาของ
ตนเอง
ข้ อค้นพบเพิม่ เติม
- คุณลักษณะด้าน
จิตใจ:
- ใจกว้างยอมรับสิ่ ง
ใหม่
- เข้าใจเขา เข้าใจ
เรา
- เข้าใจในการอยู่
ร่ วมกัน
- วิธีการปรับตัวเข้า
กับคนอื่น
- ดึงจุดแข็งของ
ตนเองออกมา
คุณลักษณะด้าน
พฤติกรรม: เข้า
ใจความแตกต่าง,
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(ต่อ)
กิจกรรม

6.กิจกรรม จัด
ดอกไม้จดั ใจ

วัตถุประสงค์

วิธีการและ
เครื่องมือทีใ่ ช้ ใน
การประเมิน

สื บค้นเรื่ องราวที่
ผ่านมาของตนเอง
2 เกิดการคิด
ใคร่ ครวญทบทวน
ตนเอง
3 เปิ ดพื้นที่ให้กลุ่ม
ตัวอย่างได้แบ่งปั น
ประสบการณ์กบั
ผูอ้ ื่น

จากการทา
กิจกรรมและการ
แลกเปลี่ยนในการ
วิเคราะห์ตนเอง

1. เพื่อให้กลุ่ม
ตัวอย่างสารวจ
ความต้องการของ
ตนเองและเปิ ดเผย
ต่อผูอ้ ื่น
2. เพื่อให้กลุ่ม
ตัวอย่างได้มีโอกาส
ในการรับฟัง
ความคิดและเข้าใจ
ผูอ้ ื่นมากขึ้น
3 เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการสร้างความ
เข้าใจผูอ้ ื่นและการ
อยูร่ ่ วมกันกับผูท้ ี่มี

1.วิธีการพูด
สะท้อนความรู้สึก
ของตนเอง
2.วิธีการพูด
สะท้อนถึงผูอ้ ื่น

ตัวชี้วดั
คุณลักษณะ
และความ
รับผิดชอบ

ผลการสังเกต
ทีไ่ ด้ จากการ
ทดลอง

ชีวิต ขณะแลก
เปลี่ยนก็พบการฟัง
อย่างลึกซึ้ งและการ
กล้าเปิ ดเผยตัวเองใน
การเล่าเรื่ อง
-เกิดการแลกเปลี่ยน
ตัวตนระหว่างกลุ่ม
ตัวอย่าง
-เกิดการเปิ ดเผยเรื่ อง
เล่าส่ วนตัวอย่างมีสติ
-เกิดความเปราะบาง
ทางความรู้สึก
สาหรับกลุ่มตัวอย่าง
บางคน
-เกิดความเข้าใจ
เบื้องหลังและที่มา
ของตัวตนของเพื่อน
คนอื่นมากขึ้น
คุณลักษณะด้าน -บรรยากาศสงบนิ่ ง
พฤติกรรม :
และมีสมาธิมาก
- มนุษยสัมพันธ์ -กลุ่มตัวอย่างทุกคน
และความ
อยูก่ บั การทา
รับผิดชอบ
กิจกรรมของตนเอง
คุณลักษณะด้าน อย่างมีสมาธิ
ความคิด:
-เกิดการทบทวน
- การคิดแบบ
ใคร่ ครวญภายใน
วางแผน
ตนเองอย่างลึกซึ้ ง
-เกิดความคิดสร้าง
สรรค์
-เกิดความเข้าใจ
ตัวเองมากขึ้นในการ
พูดคุยกับกระบวน

ผลการ
เปลีย่ นแปลง
คุณลักษณะ
รู้จกั ที่มาและตัวตน
ของผูอ้ ื่น, มีความ
รับ ผิดชอบต่อ
คาพูดและการ
กระทาของตนเอง
ข้ อค้นพบเพิม่ เติม
- คุณลักษณะด้าน
จิตใจ:
- เอาใจเขามาใส่ ใจ
เรา, มีความ
เอื้อเฟื้ อ เผื่อแผ่
เห็นใจเข้าใจผูอ้ ื่น

คุณลักษณะด้าน
พฤติกรรม :
- ความรับผิดชอบ
ต่อการกระทาของ
ตัวเอง
คุณลักษณะด้าน
ความคิด:
- การคิดเชิงกลยุทธ์
รู้จกั วางแผน
ข้ อค้นพบเพิม่ เติม
- แก้ปัญหาสร้าง
โอกาส
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(ต่อ)
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

วิธีการและ
เครื่องมือทีใ่ ช้ ใน
การประเมิน

ตัวชี้วดั
คุณลักษณะ

ความคิดเห็น
แตกต่าง

ผลการสังเกต
ทีไ่ ด้ จากการ
ทดลอง

ผลการ
เปลีย่ นแปลง
คุณลักษณะ

กรหลังจากทา
กิจกรรม

- เป็ นผูม้ ีความคิด
เชิงระบบ คิดแบบ
เป็ นขั้นเป็ นตอน
เชื่อมโยงการคิด
และพฤติกรรมของ
ตนเองได้

- บรรยากาศ
สนุกสนาน
เพลิดเพลิน
สมาธิ ไม่จดจ่อกับสิ่ ง
ที่ทา มีการพูดคุยกัน
ระหว่างกิจกรรมแม้
เป็ นข้อห้าม
- มีการแกล้งกันใน
การทากิจกรรมเมื่อ
เวลาเป็ นผูน้ า
- เกิดความคิด
สร้างสรรค์
- เกิดการรู ้จกั วิธีการ
ทางานของตัวเอง
และเพื่อนมากขึ้น

- คุณลักษณะด้าน
พฤติกรรม : ความ
รับผิดชอบ
ต่อการกระทาของ
ตนเอง, มนุษย
สัมพันธ์สามารถ
ร่ วมงานกับผูอ้ ื่นได้
ดี,เข้าใจเขาเข้าใจ
เรา
- คุณลักษณะด้าน
จิตใจ: เป็ นผูม้ ี
ความเอื้อเฟื้ อเผื่อ
แผ่ , เปิ ดใจยอมรับ
สิ่ งใหม่
- คุณลักษณะด้าน
ความรู้ : การเรี ยนรู้
ความเป็ นผูน้ าและ
ผูต้ าม
ข้ อค้นพบเพิม่ เติม
- การทางาน
ร่ วมกับคนอื่น
- คุณและโทษของ
อานาจ

ส่ วนที่ 2 การเรียนรู้ เชิงกระบวนการกลุ่ม
1.กลุ่มกิจกรรม
อานาจเหนือ
- การมองเพื่อนใน
ระดับต่างๆ(สูงต่า-ระดับ
เดียวกัน)
- กิจกรรมกระจก
เงา
- กิจกรรม
แม่เหล็ก
-กิจกรรมพรหมสี่
หน้า
-กิจกรรมนี โม

1. เรี ยนรู้การเป็ น
ผูน้ าและผูต้ าม
2. การสังเกต
สภาวะภายในของ
ตนเองเมื่อเป็ นผูน้ า
และผูต้ าม

1.วิธีการพูด
สะท้อนความรู้สึก
ของตนเอง
2.วิธีการพูด
สะท้อนถึงผูอ้ ื่น

- คุณลักษณะ
ด้านพฤติกรรม :
มีมนุษย์สมั พันธ์
,ความรับผิด
ชอบ
- คุณลักษณะ
ด้านจิตใจ :
เสี ยสละ
- คุณลักษณะ
ด้านความคิด :
วิสยั ทัศน์
- คุณลักษณะ
ด้านความรู้ :
พลเมือง
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กิจกรรม
2. กิจกรรมตัว
ต่อมหาสนุก

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดการ
เรี ยนรู ้ร่วมกัน และ
การทางานอย่าง
เป็ นระบบ
2. สังเกตความรู้สึก
ตนเองขณะทา
กิจกรรมร่ วมกัน
ภายใต้เงื่อนไข

วิธีการและ
เครื่องมือทีใ่ ช้ ใน
การประเมิน
การสะท้อน
ความรู้สึกหลัง
กิจกรรม
ในเรื่ องวิธีการใน
การ
ทางานให้สาเร็ จ

ผลการสังเกต
ทีไ่ ด้ จากการ
ทดลอง

ผลการ
เปลีย่ นแปลง
คุณลักษณะ

- คุณลักษณะ
ด้านพฤติกรรม :
มนุษยสัมพันธ์
,ความ
รับผิดชอบ
-คุณลักษณะ
ด้านจิตใจ :
เสี ยสละ
-คุณลักษณะ
ด้านความคิด :
วิสยั ทัศน์
-คุณลักษณะ
ด้านความรู้ :
พลเมือง

บรรยากาศ
สนุกสนานมีความ
จริ งจังในการทา
กิจกรรมสู ง
-รู ้จกั การแบ่งหน้าที่
-รู้จกั ซื่ อสัตย์ต่อ
ตนเอง และต่อ
หน้าที่บทบาทที่
ได้รับ
-รู้จกั การทางานเป็ น
ทีม เกิดความ
เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ซ่ ึงกัน
และกัน
-บางคนไม่รู้จกั การ
ยอมแพ้และยอมรับ
ผูอ้ ื่น
-บางคนรู้จกั การยอม
เสี ยสละเพื่อ
ส่ วนรวม

- คุณลักษณะด้าน
พฤติกรรม : มนุษย
สัมพันธ์, การเข้า
กับผูอ้ ื่นได้ดี
- คุณลักษณะด้าน
จิตใจ : เห็นแก่
เป้ าหมายส่ วนรวม
- คุณลักษณะด้าน
ความคิด : คิดเป็ น
ขั้นตอนและมี
ระบบ
ข้ อค้นพบเพิม่ เติม
- การทางาน
ร่ วมกันเป็ นทีม
- ทาหน้าที่ของตน
ให้ดีที่สุด
- การคิดวางแผน

- คุณลักษณะ
ด้านพฤติกรรม :
มนุษยสัมพันธ์
,ความ
รับผิดชอบ
- คุณลักษณะ
ด้านจิตใจ :
เสี ยสละ
- คุณลักษณะ
ด้านความคิด :
วิสยั ทัศน์
- คุณลักษณะ
ด้านความรู้ : พล

- บรรยากาศดี เบิก
บาน
- เกิดการทางาน
ร่ วมกันเป็ นทีม
- เกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดและการลง
มือปฏิบตั ิ(ในการ
แก้ปัญหา)
- เกิดการคิดร่ วมกัน
และวิพากษ์อย่าง
สร้างสรรค์
เกิดการยอมรับฟัง
ความคิดเห็นผูอ้ ื่น

- คุณลักษณะด้าน
พฤติกรรม : มี
มนุษย์สมั พันธ์,รู้จกั
วิธี การสื่ อสารแลก
เปลี่ยน, ความ
รับผิดชอบต่อการ
คิดและการพูดของ
ตนเอง,การยอมรับ
ฟังความคิดเห็น
ของผูอ้ ื่น

ตัวชี้วดั
คุณลักษณะ

ส่ วนที่ 3 การตระหนักรู้ถึงสังคมและส่ วนรวม
1. ภาพ 3 ภาพ

1.เพื่อให้เกิดการ
เรี ยนรู้ โดยการใช้
ร่ างกายในการ
สื่ อสารไม่ใช้ วัจน
ภาษา
2. เพื่อให้เกิดการ
คิด วิเคราะห์และ
แก้ปัญหา

การสะท้อน
ความรู้สึกหลัง
กิจกรรม
ในเรื่ อง มุมมองต่อ
ปัญหา การ
นาเสนอ การ
แก้ปัญหา และการ
เชื่ อมโยงกับ
นักการเมือง

- คุณลักษณะด้าน
จิตใจ : การทางาน
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ตารางที่ 18 แสดงผลการจัดกระบวนการจัดการเรี ย นรู ้ และกิ จกรรมที่ ใ ช้ในการทดลองครั้ งที่ 1
(ต่อ)
กิจกรรม

2. กิจกรรม แม่น้ า
พิษ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดการ
เรี ยนรู้ในการ
ทางานร่ วมกันเป็ น
กลุ่ม และการ
แก้ปัญหาโดยยึดเอา
ประโยชน์ของ
ส่ วนรวมเป็ นหลัก
2.เพื่อให้เกิดการ

วิธีการและ
เครื่องมือทีใ่ ช้ ใน
การประเมิน

การสะท้อน
ความรู ้สึกระหว่าง
ทากิจกรรม
ในเรื่ อง วิสยั ทัศน์
การวางเป้ าหมาย
และการทางาน
ร่ วมกัน

ผลการสังเกต
ทีไ่ ด้ จากการ
ทดลอง

ผลการ
เปลีย่ นแปลง
คุณลักษณะ

เมือง,จิต
สาธารณะ

- เกิดการเชื่ อมโยง
วิถีชีวิตเข้ากับการทา
กิจกรรม
- เกิดการนาเสนอ
แนวทางความ
คิดเห็นและการ
ประนีประนอม

- คุณลักษณะ
ด้านพฤติกรรม :
มนุษยสัมพันธ์
,ความ
รับผิดชอบ
-คุณลักษณะ
ด้านจิตใจ :
เสี ยสละ

บรรยากาศ
เคร่ งเครี ยดแต่ผอ่ น
คลาย
-เกิดการร่ วมกัน
แสดงความคิดเห็น
ในการดาเนิน
กิจกรรม
-เรี ยนรู้ที่จะวาง

ร่ วมกันเป็ นทีม
,ความ
เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่
- คุณลักษณะด้าน
ความคิด : การ
วางแผน การ
แก้ปัญหา มอง
การณ์ไกล มี
วิสยั ทัศน์, มีการคิด
เชิงระบบเป็ น
ขั้นตอนเชื่ อมโยง
สัมพันธ์กนั
- คุณลักษณะด้าน
ความรู้ : การสื่ อ
สารการเข้าใจตน
เองและผูอ้ ื่น, การ
ทางานร่ วมกันเป็ น
ทีม, ความรู้เรื่ อง
สังคมและการ
เมือง, การเป็ น
พลเมืองที่ดี
ข้ อค้นพบเพิม่ เติม
- การคิดเชิงกลยุทธ์
- การคิดแก้ปัญหา
และวางแผน
- คุณลักษณะด้าน
พฤติกรรม : มนุษย
สัมพันธ์, เข้าใจ
เป้ าหมายร่ วมกัน,
ความรับผิดชอบ
หน้าที่ที่ได้รับมอบ
หมาย,เป็ นผูร้ ับฟัง
ความคิดเห็นของ

ตัวชี้วดั
คุณลักษณะ
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ตารางที่ 18 แสดงผลการจัดกระบวนการจัดการเรี ย นรู ้ และกิ จกรรมที่ ใ ช้ในการทดลองครั้ งที่ 1
(ต่อ)
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ตระหนักรู้ถึง
วิธีการทางานของ
ตนเอง และผูอ้ ื่น
และวิธีการหา
ฉันทามติในการ
ทางานให้สาเร็ จ
โดยไม่เป็ น
อุปสรรคต่อ
ความสัมพันธ์ของ
กลุ่ม

วิธีการและ
เครื่องมือทีใ่ ช้ ใน
การประเมิน

ตัวชี้วดั
คุณลักษณะ
-คุณลักษณะ
ด้านความคิด :
วิสยั ทัศน์
-คุณลักษณะ
ด้านความรู้ :
พลเมือง, จิต
สาธารณะ

ผลการสังเกต
ทีไ่ ด้ จากการ
ทดลอง

ผลการ
เปลีย่ นแปลง
คุณลักษณะ

แผนการล่วงหน้า
และลงมือปฏิบตั ิ
-เกิดการเรี ยนรู ้
ตัวเองและกลุ่มมาก
ขึ้นแสดงให้เห็น
ความสามัคคี
-พบบางคนที่กล้า
เผชิ ญหน้ากับปั ญหา
และแสดงความเป็ น
ผูน้ า
-เกิดการคิดนอก
กรอบ
-พบบางคนที่ไม่กล้า
เผชิญปัญหาและ
หลีกเลี่ยงในการทา
กิจกรรม
-รู้จกั วิธีการประนี
ประนอมและการหา
ทางออกร่ วมกัน

ผูอ้ ื่น
-คุณลักษณะด้าน
จิตใจ : เสี ยสละ
และร่ วมมือเพื่อ
ส่ วนรวมให้สาเร็ จ
-คุณลักษณะด้าน
ความคิด : การคิด
เชิงกลยุทธ์รู้จกั
แก้ปัญหารู ้จกั
วางแผนและมอง
การณ์ไกลแบบมี
วิสยั ทัศน์
- คุณลักษณะด้าน
ความรู้ : การ
ปกครองและการ
แสดงออกถึงความ
เป็ นพลเมืองที่ดี
ข้ อค้นพบเพิม่ เติม
- การมีความ
ประนีประนอมใน
การรักษา
ผลประโยชน์ของ
ทุกฝ่ าย
- ความสามัคคี
- ความคิดเชิงกล
ยุทธ์
- รู้ถึงบทบาทของ
ผูน้ า – ผูต้ าม
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ตารางที่ 18 แสดงผลการจัดกระบวนการจัดการเรี ย นรู ้ และกิ จกรรมที่ ใ ช้ในการทดลองครั้ งที่ 1
(ต่อ)
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

วิธีการและ
เครื่องมือทีใ่ ช้ ใน
การประเมิน

ตัวชี้วดั
คุณลักษณะ

ผลการสังเกต
ทีไ่ ด้ จากการ
ทดลอง

ผลการ
เปลีย่ นแปลง
คุณลักษณะ

บรรยากาศผ่อน
คลาย บางคนมีสมาธิ
ดีบางคนไม่
-เกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นอย่าง
ตรงไปตรงมา
-เกิดความประนี
ประนอมและเข้าใจ
ผูอ้ ื่นมากขึ้น
-เกิดการรู ้จกั ตัวตน
-เกิดการเปลี่ยน
มุมมองที่มีต่อตนเอง
และผูอ้ ื่น
-เกิดการเริ่ มคิดที่จะ
แก้ปัญหาจากตนเอง
ไม่โทษผูอ้ ื่น

- คุณลักษณะด้าน
พฤติกรรม:
ความสามารถใน
การเรี ยบเรี ยงและ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นต่อตนเอง
และผูอ้ ื่น
- คุณลักษณะด้าน
ความคิด: มี
วิสยั ทัศน์ มอง
การณ์ไกล
ข้ อค้นพบเพิม่ เติม
- คุณลักษณะด้าน
จิตใจ: การเข้าใจ
ปัญหากล้า
แลกเปลี่ยน
- การคิดประนีประ
นอมและรักษา
น้ าใจของผูอ้ ื่น

ส่ วนที่ 4 การสร้ างสรรค์แนวทางใหม่
1 กิจกรรม
สุนทรี ยสนทนา

1. เพื่อให้ตระหนัก
รู้ภายในตัวตน
สร้างสติและสันติ
2. เพื่อให้เปิ ดใจ
กว้างรับฟังความคิด
และเข้าใจผูอ้ ื่นโดย
ละทิ้งตัวตน
3. เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการสร้างความ
สมานฉันท์

1. วิธีการพูด
สะท้อนความรู้สึก
ของตนเอง
2. วิธีการพูด
สะท้อนถึงผูอ้ ื่น

คุณลักษณะด้าน
พฤติกรรม :
มนุษยสัมพันธ์
,ความ
รับผิดชอบ
-คุณลักษณะ
ด้านความคิด:
วิสยั ทัศน์

2.2 ผลการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสั งเกตของผู้วิจัยและการสะท้ อนความเห็นจาก
กลุ่มตัวอย่ าง
จากการทดลองในช่วงที่ 1 ผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูลจากการสังเกตอย่างมีส่วนร่ วมและ
จากการที่กลุ่มตัวอย่างได้สะท้อนความคิดเห็นและความรู ้สึกผ่านการแลกเปลี่ยนในห้องเรี ยน และ
การเขียนบันทึกส่ วนตัว โดยปรากฏผลการศึกษาดังต่อไปนี้
จากการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้สะท้อนถึงการเรี ยนรู ้ในส่ วน
ที่ 1 กระตุ น้ การเรี ยนรู ้ ภายในมากที่สุด เนื่ องจากพบว่ามี การสะท้อนความรู ้ สึกผ่านการเขี ยนบท
สะท้อนท้ายกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนในชั้นเรี ยนในประเด็นเรื่ องการรู ้จกั ตนเองจากการทบทวน
ตนเองหลังจากการทากิ จกรรม อีกทั้งการได้แลกเปลี่ ยนความคิดกับผูอ้ ื่นทาให้รู้จกั ความแตกต่าง
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ทางความคิดอย่างมีที่มาและเหตุผลซึ่ งนาไปสู่ การเข้าใจผูอ้ ื่นเพิ่มมากขึ้นและลดอัตตาภายในตัวตน
ของตัวเองลง ซึ่ งจากการสังเกตของผูว้ จิ ยั ในประเด็นนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นกลุ่มที่สนใจจะเป็ น
นักการเมื องในอนาคตมี การเปลี่ ยนแปลงในประเด็นนี้ ได้เร็ วกว่า กลุ่ มที่ เป็ นนักการเมืองแล้ว จึ ง
สามารถเปิ ดใจและมีความสนใจในการทากิ จกรรมต่างๆได้เร็ วกว่ากลุ่มนักการเมืองซึ่ งต้องอาศัย
ระยะเวลาในการเปิ ดเผยตัวตนนานกว่า ซึ่ งเห็นได้จากการสะท้อนความรู ้ สึกของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2
กลุ่ม ดังนี้
“ทำให้ ร้ ู จักเพื่อนใหม่ เกิ ดควำมคิ ดเห็นที่ แตกต่ ำงของกฎข้ อบังคับ
รู้ จักลักษณะของผู้นำทิศทั้ง 4 ทิ ศ รู้ สึ กมีควำมเชื่ อมั่นในตัวเองมำกขึน้ ได้ รับรู้
กำรพัฒนำทำงควำมคิดของมนุษย์ ตำมยุคตำมสมัย”
(หมายเลข 9, กลุ่มผูท้ ี่มีความสนใจอยากเป็ นนักการเมืองในอนาคต,
แลกเปลี่ยนในชั้นเรี ยน, วันที่ 20 ตุลาคม 2555)
“ยอมรั บว่ ำ ตอนเริ่ มทำกิ จกรรมแรกๆก็สนุก ดี แต่ พอทำนำนๆเริ่ ม
รู้ สึ กว่ ำไร้ สำระ คิ ดในใจว่ ำจะไม่ มำเรี ยนละไม่ เห็ นได้ อะไร แต่ พอวิ ทยำกร
ชวนคุยเชื่ อมโยงเรื่ องนู้นเรื่ องนีก้ ค็ ิดออกว่ ำ เออ กิจกรรมมันมีประโยชน์ อะไร
แฝงอยู่นอกจำกควำมสนุกด้ วย”
(หมายเลข3, กลุ่ ม นัก การเมื องที่ มี ประสบการณ์ ท างการเมื อ งสู ง ,
แลกเปลี่ยนในชั้นเรี ยน, วันที่ 20 ตุลาคม 2555)
สาหรับการเรี ยนรู ้ในส่ วนที่ 2 การเรี ยนรู ้เชิ งกระบวนการกลุ่มนั้น พบการสะท้อน
ความคิ ดและความรู ้ สึกจากกลุ่ มตัวอย่างในเรื่ องการรั บรู ้ ในเรื่ องความแตกต่างทางความคิ ดและ
พฤติ ก รรมการแสดงออกอัน เป็ นพื้ น ฐานที่ ม าของความหลากหลาย แต่ ย งั ไม่ ส ามารถเข้า ถึ ง
ประสบการณ์การเรี ยนรู้ เชิ งกระบวนการกลุ่มที่ จะนาไปสู่ ประสบการณ์ ใหม่ในการพัฒนาตนเอง
เป็ นเพียงการเรี ยนรู ้เชิ งกลุ่มที่ช่วยกระตุน้ ให้เกิดการทบทวนใคร่ ครวญภายในมากกว่า ดังนั้น จึงไม่
สามารถนาไปสู่ การคิดทบทวนเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่อนั จะนาไปสู่ การเรี ยนรู ้ในส่ วนที่ 3 การ
ตระหนักรู้ถึงสังคมและส่ วนรวมได้ ซึ่ งในประเด็นนี้ จากการประชุ มกลุ่มกระบวนกรทาให้พบว่า
กลุ่มนักการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นเมื่อถามถึ งความคิดเห็ นในเชิ งวิพากษ์สังคมมักจะ
ได้ค าตอบในเชิ ง นามธรรม และเป็ นค าตอบที่ แ ก้ ปั ญ หาที่ เ รื่ อ งอื่ น ๆโดยไม่ เ ชื่ อ มโยงถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงของตนเอง แสดงให้เห็นว่า การกระตุน้ ให้เกิดการทบทวนตนเองเพื่อวิเคราะห์คนเอง
นั้นเกิ ดขึ้นแล้ว แต่การเชื่ อมโยงตนเองไปสู่ การเปลี่ ยนแปลงของสังคมยังไม่เกิ ดขึ้น เมื่อเป็ นเช่ นนี้
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การเปลี่ยนแปลงตนเองในการเรี ยนรู ้ในส่ วนที่ 4 การสร้างสรรค์แนวทางใหม่ จึงไม่สามารถเกิดขึ้น
ได้ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างยังไม่เกิดการตระหนักรู ้ถึงความรู ้สึกของคนในสังคม หรื อการมีจิตสานึ ก
สาธารณะซึ่ งเป็ นการกระตุน้ ให้เกิ ดการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์จึงยังไม่สามารถสร้างสรรค์แนวทาง
ใหม่ด้วยตนเองได้ และยังติ ดอยู่ในกรอบความคิดเดิ ม ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึงได้พฒั นากระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้ข้ ึนใหม่อีกครั้ง
สิ่ งที่ได้ รับคือกำรแสดงควำมคิดเห็น กำรรั บฟั งผู้อื่น กำรสื่ อสำรสอง
ทำง กำรทำงำนต้ องประสำนควำมแตกต่ ำงทั้งเห็นด้ วย และไม่ เห็นด้ วย ต้ อง
เข้ ำใจอดี ต ปั จจุบัน และอนำคต เพรำะชี วิตมีควำมหลำกหลำย เกิดควำมเข้ ำ
ในทัศนคติ และมุมมองของแต่ ละคนที่ ได้ รับอิ ทธิ พลบ่ มเพำะมำยำวนำนใน
ลักษณะที่ แตกต่ ำงและหลำกหลำย แต่ ก็สำมำรถใช้ เหตุผล เพื่ อหั กล้ ำงและ
โน้ มน้ ำวให้ มีทิศทำง และมุมมองที่เป็ นกลำงได้ ”
(หมายเลข 7, กลุ่มตัวอย่างนักการเมืองที่มีประสบการณ์ สูง, บันทึก
ประสบการณ์, วันที่ 20 ตุลาคม 2555)
“

เมื่อพิจารณาไปถึงคุ ณลักษณะด้านพฤติกรรมในประเด็นเรื่ องการเป็ นผูม้ ีมนุ ษย
สั ม พัน ธ์ แ ล้ ว พบว่ า กลุ่ ม นั ก การเมื อ งรุ่ น ใหม่ ที่ มี ป ระสบการณ์ ท างการเมื อ งสู ง จะสามารถ
ปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมในเรื่ องการมี มนุ ษยสัมพันธ์ ในการกล้าที่ จะเข้าหาผูอ้ ื่ นก่ อนมากกว่ากลุ่ ม
นัก การเมื อ งที่ มี ป ระสบการณ์ น้ อ ยและกลุ่ ม ที่ มี ค วามสนใจเป็ นนั ก การเมื อ งในอนาคต อัน
เนื่ องมาจากกลุ่มนักการเมื องรุ่ นใหม่น้ ันเมื่ อพิจารณาจากประสบการณ์ ทางการเมื องแล้วพบว่ามี
ประสบการณ์ ทางการเมื องมากกว่า และจากการพิจารณาบุคลิ กท่าทางแล้วพบว่าเป็ นกลุ่มคนที่ มี
พลังในตัวเองสู งเป็ นคนสดใสและเมื่อพิจารณาจากการทากิจกรรมพบว่าโดยส่ วนใหญ่คนกลุ่มนี้ มกั
อยู่ใ นกลุ่ ม กระทิ ง ในกิ จ กรรมผู ้น าสี่ ทิ ศ ซึ่ งมี ล ัก ษณะเด่ น คื อ การมี พ ลัง ไม่ ห ยุ ด นิ่ ง และกล้า ที่
เผชิญหน้ากับสิ่ งต่างๆโดยไม่ลงั เล
“ทำกิจกรรมแรกก็จำชื่ อได้ หมดทุกคนแล้ ว กำรมำเรี ยนครั้ งนีก้ ร็ ้ ู สึ กดี
ได้ ทำอะไรแปลกๆ ได้ ร้ ู จักเพื่ อนใหม่ ต่ำงอำชี พ ทั้งอำยุมำกกว่ ำและน้ อยกว่ ำ
แต่ กส็ ำมำรถอยู่ร่วมกันได้ ”
(หมายเลข5, กลุ่มนักการเมืองรุ่ นใหม่ที่มีประสบการณ์ทางการเมือง
สู ง, แลกเปลี่ยนในชั้นเรี ยน, วันที่ 20 ตุลาคม 2555)
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จากการศึกษา ในเรื่ องคุณลักษณะด้านพฤติกรรมในเรื่ องความรับผิดชอบ พบว่า
กลุ่มที่เป็ นนักการเมืองแสดงให้เห็ นถึ งพฤติกรรมของการรับผิดชอบต่อการกระทาและคาพูดของ
ตัวเองและบทบาทที่ถูกกาหนดในการทากิจกรรมมากกว่า กลุ่มที่มีความสนใจเป็ นนักการเมืองใน
อนาคต สังเกตได้จากกิจกรรมตัวต่อ มหาสนุก ที่เมื่อเกิดการแบ่งกลุ่มย่อยในการทากิจกรรมแล้วคน
ที่ เป็ นนักการเมื องจะยึดมัน่ ในบทบาทที่ ตวั เองได้รับมอบหมายจากกระบวนกรมากกว่า คนที่ ย งั
ไม่ได้เป็ นนักการเมื องซึ่ งมี ลกั ษณะของการละเมิดกฎที่ ต้ งั ไว้บา้ ง และปั จจัยเรื่ องอายุก็ส่งผลต่อ
ความรับผิดชอบด้วยเช่นกัน โดยกลุ่มคนรุ่ นใหม่ท้ งั ที่เป็ นนักการเมืองและไม่ได้เป็ นนักการเมืองมี
ลักษณะตื่นตัวในการทางานให้บรรลุ เป้ าหมายได้มากกว่ากลุ่มคนที่มีอาวุโสทั้งที่เป็ นนักการเมือง
และไม่ได้เป็ นนักการเมื องเพราะคนกลุ่ มนี้ มกั มี ประสบการณ์ สูงและมี ข ้อจากัดในเรื่ องอายุและ
สุ ขภาพ จึงใช้เป็ นโอกาสในการหลีกเลี่ยงในการร่ วมกิจกรรม แต่เมื่อได้รับการกระตุน้ จากกระบวน
กรในการตั้งคาถามก็สามารถทากิจกรรมได้ ซึ่ งในประเด็นข้อจากัดเรื่ องสุ ขภาพนี้เป็ นการสะท้อนถึง
คุณลักษณะด้านจิตใจในเรื่ องการเสี ยสละเพื่อส่ วนร่ วมด้วย กล่าวคือ กลุ่มผูอ้ าวุโสบางท่านยินยอมที่
จะเสี ยสละความสบายส่ วนตัวเข้าร่ วมทากิจกรรมเมื่อมีเงื่ อนไขในการทากิจกรรมกลุ่มใหญ่รวมกัน
ทั้งห้อง ในขณะที่กลุ่มผูอ้ าวุโสบางท่านยืนยันที่จะไม่เข้าร่ วมกิจกรรมไม่วา่ เงื่อนไขใด
“รู้ โจทย์ กร็ ้ ู แล้ วว่ ำทำไม่ ได้ เลยขออนุญำตนั่งดีกว่ ำ สั งขำรไม่ ให้ แล้ ว
ทำไปจะเป็ นภำระคนอื่นๆ”
(หมายเลข 1, แลกเปลี่ยนในชั้นเรี ยน, วันที่ 21ตุลาคม 2555)
“คิ ด ว่ ำ มัน เป็ นไปไม่ ไ ด้ เ ลยคิ ด ว่ ำ ไม่ ท ำดี ก ว่ ำ แต่ พ อเห็ น เพื่ อ นท ำ
สำเร็ จก็เลยช่ วยเชี ยร์ เป็ นกำลังใจให้ เพื่อนทำให้ สำเร็ จ”
(หมายเลข 9, แลกเปลี่ยนในชั้นเรี ยน, วันที่ 21ตุลาคม 2555)
สาหรับคุ ณลักษณะด้านความรู้ ในเรื่ องการเป็ นพลเมืองที่ดีและคุ ณลักษณะด้าน
ความคิดในการเป็ นผูม้ ีความคิดแบบมีวิสัยทัศน์ พบจากการแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นของกลุ่ ม
ตัวอย่างหลังจากการทากิจกรรมกลุ่มใหญ่ พบว่า กลุ่มนักการเมืองรุ่ นใหม่ที่มีประสบการณ์สูงจะลุก
ขึ้ นมาเป็ นผูน้ าในการคิ ด วางแผน และสั่ ง การในการท ากิ จกรรม โดยมี ก ารระดมความคิ ดเห็ น
ร่ วมกัน และมีกลุ่มคนรุ่ นใหม่ที่ไม่ได้เป็ นนักการเมืองเป็ นผูเ้ ริ่ มลงมือปฏิบตั ิตามโดยการฟั งเหตุผล
ของผูน้ าก่ อนที่ จะลงมื อท า โดยกลุ่ ม ผูท้ ี่ มี อ าวุโ สที่ ไ ม่ ไ ด้เป็ นนัก การเมื อ งแต่ มี ค วามสนใจเป็ น
นักการเมืองอย่างมากเฝ้ ามองและอยู่ร่วมเสนอความคิดเห็ นอย่างใกล้ชิดโดยสังเกตได้ชดั เจนจาก
การทากิจกรรมแม่น้ าพิษ
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“คิ ดว่ ำมันท้ ำทำยมันน่ ำจะทำได้ ไม่ งั้นวิทยำกรคงไม่ ให้ ทำ เลยอยำก
ลองทำดู แต่ พอรู้ ว่ำควำมคิดตัวเองไม่ เวิร์ค เลยถอยออกมำให้ คนอื่นลองบ้ ำง”
(หมายเลข 7, กลุ่ ม นัก การเมื อ งรุ่ น ใหม่ ที่ มี ป ระสบการณ์ สู ง ,
แลกเปลี่ยนในชั้นเรี ยน, วันที่ 21ตุลาคม 2555)
“คิ ดว่ ำมันทำได้ มันก็ต้องทำได้ ถ้ ำเรำไม่ ลุกมำช่ วยกันคิ ดมันก็คิดไม่
ออก”
(หมายเลข 18, กลุ่ ม ผู ้ที่ ส นใจจะเป็ นนัก การเมื อ งในอนาคต,
แลกเปลี่ยนในชั้นเรี ยน, วันที่ 21ตุลาคม 2555)
จากการทดลองในครั้งที่ 1 พบว่า คุณลักษณะด้านความรู ้ในประเด็นเรื่ องความมีจิต
สาธารณะและกระบวนการเรี ย นรู ้ ในส่ วนที่ 4 การสร้ างสรรค์แนวทางใหม่ยงั ไม่สามารถบรรลุ
เป้ าหมายได้ จึ ง ได้ส รุ ป กระบวนการและน าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม กลุ่ ม ผูเ้ ชี่ ย วชาญเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการใหม่ก่อนนาไปใช้ทดลองในครั้งที่ 2
ขั้นตอนที่ 3 การปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการครั้งที่ 1
จากผลการทดลองในช่ วงที่1 พบว่า กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ และกิ จกรรมที่ใช้
นั้นยังไม่สามารถบรรลุเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ในส่ วนที่ 4 การสร้างสรรค์แนวทางใหม่ได้ จึงได้ประชุ ม
กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลง จานวน 5 ท่าน เพื่อปรับปรุ งและ
พัฒนากระบวนการเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถบรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ได้
3.1 ผลการประชุ มกลุ่มผู้เชี่ ยวชาญในการทดลอง
จากการประชุ ม กลุ่ ม ผู ้เ ชี่ ย วชาญและกระบวนกรในการด าเนิ น กิ จ กรรมใน
กระบวนการฯ พบว่า กลุ่มตัวอย่างยังไม่สามารถเกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ในส่ วนที่ 4 การสร้างสรรค์
แนวทางใหม่ อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ เช่นจากการสังเกตและสอบถามรายบุคคลโดยวิธีการสุ่ ม
จากกลุ่ มนักการเมื องและกลุ่ มผูท้ ี่ สนใจจะเป็ นนักการเมื องในอนาคต พบว่า กลุ่ มตัวอย่างมี การ
สะท้อนผลการใคร่ ครวญเรื่ องตนเองแต่ยงั ไม่สามารถเชื่ อมโยงกับการแก้ปัญหาในชี วิตได้ จึงเสนอ
ให้ปรับปรุ งกระบวนการให้มีการเน้นย้าในบางกิจกรรมเพิ่มขึ้นก่อนนาไปสู่ การตั้งประเด็นคาถามที่
สามารถเชื่อมโยงถึงชีวติ ปั จจุบนั ของกลุ่มตัวอย่างต่อไปในการทดลองในช่วงต่อไป ดังนี้
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1) เนื้ อหาในการทากิ จกรรม ควรเพิ่มเนื้ อหาในกิ จกรรมที่ เน้นในเรื่ อง
ความรู้เชิงการเมือง การเป็ นพลเมือง การเป็ นผูน้ าและผูต้ าม เพื่อให้นาไปสู่ เป้ าหมายคุณลักษณะเพิ่ม
มากขึ้น
2) เป้ าหมายของการเรี ยนรู ้ ในส่ วนที่ 1 การกระตุน้ การเรี ยนรู้ภายในของ
กลุ่มตัวอย่างเกิดขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในการเรี ยนรู ้ ตนเอง และการเรี ยนรู ้ จากความแตกต่าง
ดังนั้น จึงควรลดกระบวนการในส่ วนนี้ ลง แต่เพิ่มน้ าหนักในส่ วนของการเรี ยนรู ้เชิ งกระบวนการ
กลุ่มในการเรี ยนรู ้ ในส่ วนที่ 2 เพิ่มขึ้นโดยใช้กิจกรรมเดิ มทาซ้ าอีกครั้ งเพื่อให้เกิ ดความเข้าใจมาก
ยิง่ ขึ้น และเน้นการเรี ยนรู ้ในส่ วนที่ 3 การตระหนักรู ้ถึงสังคมและส่ วนรวมเพื่อให้เกิดการคิดในเชิ ง
จิตสาธารณะเพื่อสังคมและส่ วนรวมซึ่ งน่าจะทาให้สามารถพัฒนาไปสู่ การสร้างสรรค์แนวทางใหม่
ด้วยตนเองได้
3) กระบวนกร ในการตั้งประเด็นคาถามและการแลกเปลี่ยนของกระบวน
กร ควรเป็ นคาถามที่เชื่ อมโยงเข้าถึ งวิถีชีวิตการเมืองของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สามารถ
กระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้และการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะภายใน
4) วิธีการเรี ยนรู ้เชิ งกระบวนการกลุ่ม พบว่า การเรี ยนรู ้ในการแลกเปลี่ยน
สนทนากลุ่ มย่อยนาไปสู่ การเปิ ดเผยตัวตนที่ แท้จริ งมากกว่าการแลกเปลี่ ยนสนทนาในกลุ่ มใหญ่
ดังนั้น ในการทากิ จกรรมสุ นทรี ยสนทนาในการแลกเปลี่ยนความรู ้สึกและความคิด จาเป็ นต้องมีผู้
สังเกตการณ์หรื อกระบวนกรเพิม่ เพื่อสังเกตพฤติกรรมและวิธีการแลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่ม
จากการวิ เ คราะห์ แ ละการปรั บ ปรุ งกระบวนการจัด การเรี ยนรู้ เ พื่ อ พัฒ นา
คุณลักษณะของนักการเมืองบนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง สามารถสรุ ปเป็ นตาราง
สังเคราะห์การทดลองในช่วงที่ 1 ดังตารางแสดงผลการสังเคราะห์ ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 19 สังเคราะห์ข้ นั ตอนการทดลองในครั้งที่ 1
ลาดับ

ประเด็น

1

เป้ าหมาย

2

วิธีการเรี ยนรู ้

สิ่ งทีพ่ บ

สิ่ งทีเ่ พิม่

คุณลักษณะด้านพฤติกรรมประเด็น
มนุษยสัมพันธ์และความรับผิดชอบ
คุณลักษณะด้านจิตใจประเด็นการ
เสี ยสละ
เน้นการเรี ยนรู ้ในส่วนที่ 1 การ
กระตุน้ การเรี ยนรู ้ภายใน

คุณลักษณะด้านความคิดประเด็นการมี
วิสยั ทัศน์
คุณลักษณะด้านความรู ้ประเด็นการสร้าง
จิตสาธารณะและการเป็ นพลเมืองที่ดี
เน้นการเรี ยนรู ้ในส่วนที่ 2 การเรี ยนรู ้เชิง
กระบวนการกลุ่ม
เพิ่มการเรี ยนรู ้ในส่วนที่ 3 การตระหนักรู ้
ถึงสังคมและส่วนรวม

199
ตารางที่ 19 สังเคราะห์ข้ นั ตอนการทดลองในครั้งที่ 1 (ต่อ)
ลาดับ
3

ประเด็น
กิจกรรม

สิ่ งทีพ่ บ

สิ่ งทีเ่ พิม่

เน้นการสันทนาการ

เน้นเนื้อหากิจกรรมในประเด็นการเมือง

เน้นการแลกเปลี่ยนและการแสดง
ตัวตน

ตั้งประเด็นคาถามเพื่อกระตุน้ การคิดเชิง
วิพากษ์และเชื่อมโยงเข้ากับวิถีชีวติ
เน้นการตั้งคาถามเชิงวิพากษ์ และการ
เชื่อมโยงกับวิถีชีวติ

4

กระบวนกร

ชวนพูดคุยเพื่อสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง

5

บรรยากาศ

ผ่อนคลาย ความสัมพันธ์แนวราบทุก ผ่อนคลาย เกิดความไว้วางใจกันเพื่อการ
คนมีความเท่าเทียมกัน
แลกเปลี่ยนอย่างมีวจิ ารณญาณ

จากการประชุ ม กลุ่ ม สรุ ปได้ ว่ า ในการทดลองในครั้ งที่ 2 ต้อ งเพิ่ ม เติ ม กิ จ กรรมใน
กระบวนการเรี ย นรู ้ ในส่ วนที่ 2 การเรี ย นรู ้ เชิ งกระบวนการกลุ่ มและการเรี ย นรู ้ ในส่ วนที่ 3 การ
ตระหนักรู ้ ถึงสังคมและส่ วนรวมเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยใช้กิจกรรมเดิ มแต่กระบวนกรจะต้องเปลี่ ยน
วิธีการตั้งคาถามและวิธีการเชื่อมโยงเข้าสู่ วถิ ีชีวติ ใหม่ เพื่อให้เป็ นเรื่ องที่ใกล้ตวั กับกลุ่มตัวอย่าง เช่น
ประเด็นการเมือง เพื่อเกิ ดการคิดและการตระหนักรู ้ ถึงสังคมและส่ วนรวมมากยิ่งขึ้นอันจะนาไปสู่
การเรี ยนรู ้ในส่ วนที่ 4 การสร้างสรรค์แนวทางใหม่ โดยสร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ให้เกิดความ
เท่าเทียมเป็ นความสัมพันธ์แนวราบและเกิดการแลกเปลี่ยนอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่ งจากข้อเสนอใน
การปรับปรุ งกระบวนการในขั้นตอนนี้ จึงนามาสู่ การพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะของนักการเมืองบนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 4 การทดลองครั้งที่ 2
เมื่อได้ขอ้ เสนอแนะจากการประชุมกลุ่มจากผูเ้ ชี่ ยวชาญและกระบวนกรแล้ว ผูว้ ิจยั
จึงพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู้
เพื่อการเปลี่ยนแปลงขึ้นใหม่ เพื่อนามาใช้ในการทดลองครั้งที่ 2 ให้ได้ประสิ ทธิ ผลมากยิ่งขึ้น ดังมี
รายละเอียด ดังนี้
4.1 ผลการดาเนินการทดลองและการวิเคราะห์ กจิ กรรมครั้ งที2่
การทดลองในช่ วงที่ 2 นี้ ผูว้ ิจยั ได้เพิ่ ม เติ ม กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ใ นส่ วนที่ 2 การ
เรี ยนรู ้เชิงกระบวนการกลุ่มและการเรี ยนรู ้ในส่ วนที่ 3 การตระหนักรู ้ถึงสังคมและส่ วนรวมเพิ่มมาก
ขึ้นโดยใช้การทากิ จกรรมเดิ มแต่เพิ่มเนื้ อหาและคาถามในการเรี ยนรู ้ เพื่อให้สามารถเกิ ดการเรี ยนรู ้
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ใน 4 ส่ วน และสามารถเชื่ อมโยงกับคุณลักษณะด้านพฤติกรรม ด้านจิตใจ ด้านความคิด และด้าน
ความรู ้ ดังตารางแสดงผลนี้
ตารางที่ 20 แสดงผลการจัดกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้และกิจกรรมที่ใช้ในการทดลองครั้งที่ 2
วิธีการและ
กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เครื่องมือทีใ่ ช้ ใน
การจัดกิจกรรม
ส่ วนที่ 2 การเรียนรู้ เชิงกระบวนการกลุ่ม
1. กิจกรรมขับรถ
ตาบอด

1. เพื่อให้เกิดความ
คุน้ เคยกับผูอ้ ื่น
เพิ่มขึ้น
2. เพื่อให้เกิดความ
ไว้วางใจเพื่อน

การสะท้อน
ความรู้สึกหลัง
กิจกรรม

ตัวชี้วดั ในการ
ประเมิน
- คุณลักษณะด้าน
พฤติกรรม :
มนุษยสัมพันธ์
,ความรับผิดชอบ
-คุณลักษณะด้าน
จิตใจ : เสี ยสละ
-คุณลักษณะด้าน
ความคิด :
วิสยั ทัศน์
-คุณลักษณะด้าน
ความรู้ : พลเมือง

ผลการสังเกตที่
ได้ จากการ
ทดลอง

ผลการ
เปลีย่ นแปลง
คุณลักษณะ

-บรรยากาศผ่อน
คลาย
-เกิดการทางาน
ประสานกัน
ระหว่างคู่
-เกิดการสร้าง
สรรค์วิธีการ
เรี ยนรู ้ระหว่างคู่
ใหม่ๆ
-เห็นการทางาน
เชื่ อมโยงระหว่าง
คู่และคู่อื่นๆใน
ห้อง

- คุณลักษณะด้าน
พฤติกรรม :
ความรับผิดชอบ
ต่อการกระทา
ของตนเองไม่ให้
กระทบต่อผูอ้ ื่น
-คุณลักษณะด้าน
จิตใจ : เสี ยสละ
ความสบายส่ วน
ตนเพื่อให้การ
ทางานกลุ่ม
ดาเนินไปได้
-คุณลักษณะด้าน
ความคิด :
ประสาน
ประโยชน์,
ร่ วมมือร่ วมใจ
ข้ อค้นพบ
เพิม่ เติม
- มีความสามารถ
ในการทางาน
ภายใต้เงื่อนไข
-คุณลักษณะด้าน
ความรู้: การเป็ น
ผูน้ าที่ดีมีหลักการ
และการเป็ นผู้
ตามที่เหมาะสม
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ตารางที่ 20 แสดงผลการจัดกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้และกิจกรรมที่ใช้ในการทดลองครั้งที่ 2 (ต่อ)
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

วิธีการและ
เครื่องมือทีใ่ ช้ ใน
การจัดกิจกรรม

ตัวชี้วดั ในการ
ประเมิน

2.กลุ่มกิจกรรม
อานาจเหนือ
- กิจกรรม
แม่เหล็ก

1. เรี ยนรู้การเป็ น
ผูน้ าและผูต้ าม
2. เรี ยนรู้ตนเอง
และผูอ้ ื่นจากการ
ทากิจกรรมเป็ นคู่
3. การสังเกต
สภาวะภายในของ
ตนเองเมื่อเป็ นผูน้ า
และผูต้ าม

1.วิธีการพูดสะท้อน
ความรู้สึกของ
ตนเอง
2.วิธีการพูดสะท้อน
ถึงผูอ้ ื่น
3. การแสดงออก
ขณะทากิจกรรม

- คุณลักษณะด้าน
พฤติกรรม : มี
มนุษย์สมั พันธ์
,ความรับผิดชอบ
-คุณลักษณะด้าน
จิตใจ : เสี ยสละ
-คุณลักษณะด้าน
ความคิด :
วิสยั ทัศน์
-คุณลักษณะด้าน
ความรู้ : พลเมือง

3. กิจกรรมพรหม
สี่ หน้า

1. เรี ยนรู้การเป็ น
ผูน้ าและผูต้ าม
2. เรี ยนรู้ตนเอง
และผูอ้ ื่นจากการ
ทากิจกรรมกลุ่ม
ย่อย
3. การสังเกต
สภาวะภายในของ
ตนเองเมื่อเป็ นผูน้ า
และผูต้ าม

1.วิธีการพูดสะท้อน
ความรู้สึกของ
ตนเอง
2.วิธีการพูดสะท้อน
ถึงผูอ้ ื่น
3. การแสดงออก
ขณะทากิจกรรม

- คุณลักษณะด้าน
พฤติกรรม : มี
มนุษย์สมั พันธ์
,ความรับผิดชอบ
-คุณลักษณะด้าน
จิตใจ : เสี ยสละ
-คุณลักษณะด้าน
ความคิด :
วิสยั ทัศน์
-คุณลักษณะด้าน
ความรู้ : พลเมือง

ผลการสังเกตที่
ได้ จากการ
ทดลอง
-บรรยากาศเริ่ มมี
สมาธิ มากขึ้นจด
จ่อกับการทางาน
ร่ วมกันมากขึ้น
-เกิดความเข้าใจ
ตัวเองและเพื่อน
มากยิง่ ขึ้น
-เกิดความเข้าใจ
ในการทา
กิจกรรมให้สาเร็ จ
ตามเป้ าหมายใน
การเป็ นผูน้ าและ
เป็ นผูต้ าม

ผลการ
เปลีย่ นแปลง
คุณลักษณะ

- คุณลักษณะด้าน
พฤติกรรม :ความ
รับผิดชอบ
ต่อการกระทา
ของตนเอง,
มนุษยสัมพันธ์
สามารถร่ วมงาน
กับผูอ้ ื่นได้ดี,
เข้าใจเขาเข้าใจเรา
- คุณลักษณะด้าน
จิตใจ: เป็ นผูม้ ี
ความเอื้อเฟื้ อเผื่อ
แผ่ , เปิ ดใจ
ยอมรับสิ่ งใหม่
ข้ อค้นพบ
เพิม่ เติม
- คุณลักษณะด้าน
ความรู้: การ
เรี ยนรู้ความเป็ น
ผูน้ าและผูต้ าม
- บรรยากาศมี
- คุณลักษณะด้าน
ความจริ งจังและ พฤติกรรม :ความ
ตั้งใจมากขึ้น ไม่มี รับผิดชอบต่อการ
การสื่ อสารกัน
กระทาของตนเอง
ด้วยคาพูด
ที่ไม่ กระทบต่อ
- รู้จกั สังเกตผูอ้ ื่น สังคมและผูอ้ ื่น ,
และระวังตัวเอง มนุษยสัมพันธ์
มากขึ้น
สามารถปรับตัว
- เริ่ มเห็นการ
เข้ากับผูอ้ ื่นได้ดี ,
เคลื่อนไหวแบบ เข้าใจเขาเข้าใจเรา
เป็ นกลุ่มมากขึ้น - คุณลักษณะด้าน
- รู ้สึกผ่อนคลาย จิตใจ: เป็ นผูม้ ี
ในการแสดง
ความเอื้อเฟื้ อเผื่อ
ตัวตนต่อกลุ่มมาก แผ่ , เปิ ดใจ
ขึ้น
ยอมรับ ข้อจากัด
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กิจกรรม

วัตถุประสงค์

วิธีการและ
เครื่องมือทีใ่ ช้ ใน
การจัดกิจกรรม

ตัวชี้วดั ในการ
ประเมิน

ผลการสังเกตที่
ได้ จากการ
ทดลอง
- มีความเข้าใจใน
การทากิจกรรม
และข้อจากัดของ
เพื่อนในกลุ่มมาก
ขึ้น

4. กิจกรรมนี โม

1. เรี ยนรู้การเป็ น
ผูน้ าและผูต้ าม
2. เรี ยนรู้ตนเอง
และผูอ้ ื่นจากการ
ทากิจกรรมกลุ่ม
ใหญ่
3. การสังเกต
สภาวะภายในของ
ตนเองเมื่อเป็ นผูน้ า
และผูต้ าม

1.วิธีการพูดสะท้อน
ความรู้สึกของ
ตนเอง
2.วิธีการพูดสะท้อน
ถึงผูอ้ ื่น
3. การแสดงออก
ขณะทากิจกรรม

- คุณลักษณะด้าน
พฤติกรรม : มี
มนุษย์สมั พันธ์
,ความรับผิดชอบ
- คุณลักษณะด้าน
จิตใจ : เสี ยสละ
- คุณลักษณะด้าน
ความคิด :
วิสยั ทัศน์
- คุณลักษณะด้าน
ความรู้ : พลเมือง,
การสร้างจิต
สาธารณะ

ผลการ
เปลีย่ นแปลง
คุณลักษณะ

ของตนเองและ
ผูอ้ ื่น
ข้ อค้นพบ
เพิม่ เติม
- คุณลักษณะด้าน
ความคิด: รู้จกั การ
ประสานประ
โยชน์จาก
ข้อจากัดของ
ตนเองและผูอ้ ื่น
- คุณลักษณะด้าน
ความรู้: การ
เรี ยนรู้ความเป็ น
ผูน้ าและผูต้ าม
- บรรยากาศมี
- คุณลักษณะด้าน
สมาธิ ต่อเนื่ อง
พฤติกรรม: ความ
มากขึ้น เกิดการ
รับผิดชอบต่อ
สังเกตกันและกัน ตนเองและสังคม
อย่างระมัดระวัง - คุณลักษณะด้าน
แต่ยงั ไม่กลมกลืน จิตใจ: การแบ่ง
มีความสับสน
พื้นที่ความเป็ น
เกิดขึ้นประปราย ส่ วนตัวร่ วมกับ
- เห็นการปรับตัว ผูอ้ ื่น
ขณะที่ไม่รู้วา่ ใคร - คุณลักษณะด้าน
นาใครตาม
ความรู้ : สิ ทธิ
- เห็นความ
หน้าที่ขอบข่าย
สับสนเมื่อทา
อานาจของผูน้ าผู้
กิจกรรมหมู่ใหญ่ ตามที่ดี
- บางคนเลือกที่
ข้ อค้นพบ
จะไม่ทาเวลาที่ไม่ เพิม่ เติม
รู้
- การเป็ นส่ วน
- บางคนเลือก
หนึ่งของสังคม
ตามคนที่อยาก
อย่างไม่แตกแยก,
ตามแต่ไม่ใช่ผนู ้ า ซื่ อตรงต่อหน้าที่
ที่แท้จริ ง
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กิจกรรม

วัตถุประสงค์

วิธีการและ
เครื่องมือทีใ่ ช้ ใน
การจัดกิจกรรม

ตัวชี้วดั ในการ
ประเมิน

ผลการสังเกตที่
ได้ จากการ
ทดลอง

ผลการ
เปลีย่ นแปลง
คุณลักษณะ

- บางคนก็เป็ น
ผูน้ าเองโดยไม่ได้
มองผูอ้ ื่น

- คุณลักษณะด้าน
ความคิด: การคิด
แบบบูรณาการ
การหลอมรวม
ความเหมือนที่
แตกต่าง, การอยู่
ร่ วมกันอย่างสันติ

ส่ วนที่ 3 การตระหนักรู้ถึงสังคมและส่ วนรวม
1. กิจกรรม แพ
กลางน้ า

1.เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจในการ
ทางานร่ วมกันเป็ น
ทีม
2. เพื่อให้เกิดการ
สังเกตและคิด
เสี ยสละเพื่อ
ส่ วนรวม

การทางานร่ วมกัน
เป็ นกลุ่ม
ความสามัคคี

2.กิจกรรม ฉัน
เป็ นคนพิการ

1. เพื่อก่อให้เกิด
การอภิปรายกลุ่ม
การเรี ยนรู้และ
หลังกิจกรรม
ความเข้าใจในผูอ้ ื่น
2. กระตุน้ ให้เกิด
การคิดเพื่อผูอ้ ื่น

- คุณลักษณะด้าน
พฤติกรรม :
มนุษยสัมพันธ์
,ความรับผิดชอบ
-คุณลักษณะด้าน
จิตใจ : เสี ยสละ
-คุณลักษณะด้าน
ความคิด :
วิสยั ทัศน์
-คุณลักษณะด้าน
ความรู้ : พลเมือง,
จิตสาธารณะ

- คุณลักษณะด้าน
พฤติกรรม :
มนุษยสัมพันธ์
,ความรับผิดชอบ
-คุณลักษณะด้าน
จิตใจ : เสี ยสละ
-คุณลักษณะด้าน
ความคิด :
วิสยั ทัศน์

-เกิดบรรยากาศ
การคิดแบบ
ฉับพลันและการ
แก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า
-เกิดการลงมือ
ปฏิบตั ิร่วมกัน
-เกิดการสังเกต
ผูอ้ ื่นและสร้าง
ความกลมกลืน
-เกิดความสามัคคี

- คุณลักษณะด้าน
พฤติกรรม :
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและ
ส่ วนรวม
-คุณลักษณะด้าน
จิตใจ : เสี ยสละ
การปรับตนเอง
เพื่อให้อยูร่ ่ วมกัน
ได้อย่างสมดุล
ข้ อค้นพบ
เพิม่ เติม
-คุณลักษณะด้าน
ความรู้:ประโยชน์
ของการทางาน
เพื่อสาธารณะ
บรรยากาศแบบ
- คุณลักษณะด้าน
เกื้อกูล เอื้อเฟิ้ อซึ่ง พฤติกรรม: ความ
กันและกัน
ซื่ อตรงต่อหน้าที่
-เห็นการ
และบทบาทที่
ช่วยเหลือเอื้อเฟื้ อ ได้รับมอบหมาย
กันและกัน
- คุณลักษณะด้าน
-เห็นการดูแล
จิตใจ: เอาใจเขา
ระหว่างคนที่มี
มาใส่ ใจเรา, การ
โอกาสกับคนที่
เข้าใจ
ไม่มีโอกาส
ผูด้ อ้ ยโอกาส
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กิจกรรม

3. กิจกรรม ชม
ภาพยนตร์ คลิป
วีดีโอ
และการอภิปราย
ภาพ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อกระตุน้ ให้
เกิดการคิดและ
จินตนาการตาม
ความรู้สึก
2.เพื่อให้ตระหนัก
ถึงการใช้ศิลปะ
เป็ นเครื่ องมือใน
การเรี ยนรู้
3 เพื่อให้เกิดการ
ทบทวนใคร่ ครวญ
ตนเอง

วิธีการและ
เครื่องมือทีใ่ ช้ ใน
การจัดกิจกรรม

การอภิปรายกลุ่ม
ประเด็น:
ประชาธิปไตย
ความหมาย-การ
ปฎิบตั ิ แนวทาง
ประชาธิปไตยใน
ไทย อุดมการณ์
การเมืองและการ
ประยุกต์ใช้

ผลการสังเกตที่
ได้ จากการ
ทดลอง

ผลการ
เปลีย่ นแปลง
คุณลักษณะ

-คุณลักษณะด้าน
ความรู้ : พลเมือง,
จิตสาธารณะ

-เกิดการแลก
เปลี่ยนความคิด
ในเชิงอุดมการณ์
ต่อสังคม
-เกิดความร่ วมมือ
ร่ วมใจ

- คุณลักษณะด้าน
พฤติกรรม :
ความรับผิดชอบ
- คุณลักษณะด้าน
ความคิด :
วิสยั ทัศน์
- คุณลักษณะด้าน
ความรู้ : พลเมือง,
จิตสาธารณะ

- เกิดบรรยากาศ
การแลกเปลี่ยน
ความ คิด
- เกิดการคิด
ตระหนักถึง
ปัญหาและการ
เสนอทางออก
ร่ วมกัน
- เกิดการคิดปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม
ของตนเอง
- เกิดการตั้ง
คาถามและ
แลกเปลี่ยน
คาตอบระหว่าง
ผูร้ ู ้และไม่รู้
- เกิดการคิด
วิเคราะห์ ตนเอง
- เกิดแลกเปลี่ยน
อุดมการณ์เชิง
สร้างสรรค์

- คุณลักษณะด้าน
ความรู้ : การสร้าง
นโยบายที่
เหมาะสมกับผูค้ น
ในสังคมที่
หลากหลาย
ข้ อค้นพบ
เพิม่ เติม
- คุณลักษณะด้าน
ความคิด :การ
คิดถึงผูอ้ ื่น
- คุณลักษณะด้าน
พฤติกรรม :
ความรับผิดชอบ
การตัดสิ นใจ
กระทาสิ่ งดีงาม
เพื่อสังคม
ส่ วนรวมการ
รักษา
ผลประโยชน์ของ
ชาติ
- คุณลักษณะด้าน
ความคิด :เป็ นผูม้ ี
อุดมการณ์เพื่อ
สังคมและยึดมัน่
ประชาธิปไตย,
ความคิดเชิง
กลยุทธ์การรู้จกั
ปั ญหาและแก้ไข
อย่างเหมาะสม,
การรู้จกั วางแผน
ในระยะยาว

ตัวชี้วดั ในการ
ประเมิน
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กิจกรรม

วัตถุประสงค์

วิธีการและ
เครื่องมือทีใ่ ช้ ใน
การจัดกิจกรรม

ตัวชี้วดั ในการ
ประเมิน

ผลการสังเกตที่
ได้ จากการ
ทดลอง

ผลการ
เปลีย่ นแปลง
คุณลักษณะ
ข้ อค้นพบ
เพิม่ เติม
- คุณลักษณะด้าน
ความรู้ : การสร้าง
นโยบายที่เป็ น
ประโยชน์
ส่ วนรวม, ความ
เข้าใจต่อปั ญหา
สังคมและการ
ดารงชีวิต,
ผลกระทบจาก
การคอรัปชัน่

ส่ วนที่ 4 การสร้ างสรรค์แนวทางใหม่
1. กิจกรรม
สุนทรี ยสนทนา

1. เพื่อให้ตระหนัก
รู้ภายในตัวตน
สร้างสติและสันติ
2. เพื่อให้เปิ ดใจ
กว้างรับฟัง
ความคิดและเข้าใจ
ผูอ้ ื่นโดยละทิ้ง
ตัวตน
3. เพื่อเป็ น
แนวทางในการ
สร้างความ
สมานฉันท์

1. การอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นจากการ
ทากิจกรรม
2. การสงบนิ่ งและ
รับฟังผูอ้ ื่นอย่าง
ลึกซึ้ ง
3. พฤติกรรมการ
แสดงออกและการ
แสดงความเห็น

- คุณลักษณะด้าน
พฤติกรรม :
มนุษยสัมพันธ์
,ความรับผิดชอบ
- คุณลักษณะด้าน
จิตใจ : เสี ยสละ
- คุณลักษณะด้าน
ความรู้ : พลเมือง,
จิตสาธารณะ

- เกิดบรรยากาศ
การรับฟังกัน
และการเปิ ดเผย
ตัวตนในกลุ่มย่อย
ในกลุ่มใหญ่เกิด
การแลกเปลี่ยน
น้อย
- เกิดการคิด
ทบทวนตนเอง
และคิดเพื่อผูอ้ ื่น
- รู้จกั การรอการ
เรี ยงลาดับ
- เผชิ ญหน้ากับ
การตัดสิ นใจ การ
กล้าที่จะ
แสดงออกต่อ
สาธารณะ
- เกิดความเชื่ อมัน่
ในการแสดง
ความเห็น

- คุณลักษณะด้าน
พฤติกรรม:
ความสามารถใน
การเรี ยบเรี ยงและ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นต่อตนเอง
และผูอ้ ื่น
- คุณลักษณะด้าน
จิตใจ: การเข้าใจ
ปัญหากล้า
แลกเปลี่ยน
ข้ อค้นพบ
เพิม่ เติม
- คุณลักษณะด้าน
ความคิด: การ
ประนีประนอม
และรักษาน้ าใจ
ของผูอ้ ื่น, การ
เปลี่ยนแปลง
ตนเอง
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กิจกรรม

วัตถุประสงค์

วิธีการและ
เครื่องมือทีใ่ ช้ ใน
การจัดกิจกรรม

ตัวชี้วดั ในการ
ประเมิน

2. ถอดบทเรี ยน

1. เพื่อให้เกิดการ
คิดวิเคราะห์และ
เชื่อมโยงการ
เรี ยนรู ้กบั วิถีชีวิต
2. เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยน
ความคิดและ
วิธีการพัฒนา
ตนเอง

1. การอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นจากการ
ทากิจกรรม
2. พฤติกรรมการ
แสดงออกและการ
แสดงความเห็นใน
กลุ่ม

คุณลักษณะด้าน
พฤติกรรม :
มนุษยสัมพันธ์
,ความรับผิด ชอบ
-คุณลักษณะด้าน
จิตใจ : เสี ยสละ
-คุณลักษณะด้าน
ความรู้ : พลเมือง,
จิตสาธารณะ

3. ดอกไม้
วิเคราะห์ตนเอง

1. เพื่อให้เกิดการ
วิเคราะห์จุดดีจุด
ด้อยของตนเอง
2. เพื่อให้เกิดการ
คิดสร้างแนว
ทางการพัฒนา
ตนเอง

1.วิธีการพูดสะท้อน
ความรู้สึกของ
ตนเอง
2.การเขียนบท
สะท้อนตนเอง
3 การแสดงออก
ขณะทากิจกรรม

- คุณลักษณะด้าน
พฤติกรรม :
มนุษยสัมพันธ์,
ความรับผิดชอบ
- คุณลักษณะด้าน
จิตใจ : เสี ยสละ
- คุณลักษณะด้าน
ความรู้ : พลเมือง,
จิตสาธารณะ

ผลการสังเกตที่
ได้ จากการ
ทดลอง
- บรรยากาศผ่อน
คลายสดใส
- การระดมสมอง
อย่างสนุก
- การทางาน
ร่ วมกันเป็ นทีม
- การสร้างสรรค์
แนวทางในการ
แก้ไขตนเอง
- เกิดการเรี ยนรู ้
เชื่ อมโยงกิจกรรม
กับตนเอง
- เกิดความเข้าใจ
ในการเรี ยนผ่าน
กิจกรรม

ผลการ
เปลีย่ นแปลง
คุณลักษณะ

- คุณลักษณะด้าน
พฤติกรรม :
มนุษยสัมพันธ์ใน
การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น,
ความรับผิดชอบ
รู ้จกั ยับยั้งชัง่ ใจ
ก่อนการตัดสิ น
ในการกระทา
ข้ อค้นพบ
เพิม่ เติม
- คุณลักษณะด้าน
จิตใจ : การยอม
รับฟังสิ่ งใหม่และ
พร้อมปรับเปลี่ยน
- รักษาพื้นที่
ปลอดภัยและ
เปิ ดเผยตัวตน
อย่างซื่ อสัตย์ต่อ
ตนเอง
-รู้จกั จุดดีจุดด้อย - คุณลักษณะด้าน
ของตนเองเพิ่ม
พฤติกรรม :
มากขึ้น
มนุษยสัมพันธ์ใน
-เกิดการทบทวน การแลกเปลี่ยน
ตนเอง
ความคิดเห็นและ
-เกิดความเข้าใจ การรับฟังผูอ้ ื่น
ผูอ้ ื่นอย่างลึกซึ้ ง สะท้อนตัวเรา
-เกิดการสร้าง
ข้ อค้นพบ
แนวทางในการ
เพิม่ เติม
แก้ไขตนเอง
- คุณลักษณะด้าน
-เกิดการเรี ยนรู ้ใน จิตใจ : การยอม
การปรับเปลี่ยน
รับฟังสิ่ งใหม่และ
ตนเองเพื่อให้
พร้อมปรับเปลี่ยน
สามารถทาในสิ่ ง
ที่คาดหวังได้
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ตารางที่ 20 แสดงผลการจัดกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้และกิจกรรมที่ใช้ในการทดลองครั้งที่ 2 (ต่อ)
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

วิธีการและ
เครื่องมือทีใ่ ช้ ใน
การจัดกิจกรรม

ตัวชี้วดั ในการ
ประเมิน

ผลการสังเกตที่
ได้ จากการ
ทดลอง

ผลการ
เปลีย่ นแปลง
คุณลักษณะ
- ความรับผิดชอบ
รู ้จกั ยับยั้งชัง่ ใจ
ก่อนการตัดสิ น
ในการกระทา

4.2 ผลการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสั งเกตของผู้วิจัยและการสะท้ อนความเห็นจาก
กลุ่ม ตัวอย่ าง
จากการทดลองในครั้งที่ 2 ผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูลจากการสังเกตอย่างมีส่วนร่ วมและ
จากการที่กลุ่มตัวอย่างได้สะท้อนความคิดเห็นและความรู ้สึกผ่านการแลกเปลี่ยนในห้องเรี ยน และ
การเขียนบันทึกส่ วนตัว ซึ่ งสามารถแบ่งผลการศึกษา ออกเป็ น การวิเคราะห์กิจกรรม การวิเคราะห์
กระบวนกร การวิเคราะห์บรรยากาศ การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ผลการประเมิน
โครงการโดยกลุ่มตัวอย่าง โดยปรากฏผลการศึกษาดังต่อไปนี้
การวิ เ คราะห์ กิ จ กรรม พบว่ า การท ากิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วกับ ความคิ ด เช่ น การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็ นหลังจากการชมภาพยนตร์ เป็ นกิจกรรมที่นาไปสู่ การกระตุน้ ให้เกิดการคิด
วิพากษ์และการคิ ดออกนอกกรอบเดิ ม กลุ่ มตัวอย่างที่ มีอาวุโสจะมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมได้ดีกว่า
กิจกรรมที่ตอ้ งลงมือปฏิบตั ิ กิจกรรมที่มีประเด็นเนื้ อหาที่เกี่ ยวข้องกับการเมืองหรื อนักการเมือง
โดยตรง จะส่ งผลต่อการกระตุน้ การคิดของกลุ่มนักการเมืองได้มาก โดยเฉพาะเมื่อถูกตั้งคาถามให้
ตอบในเชิ งอุดมการณ์การเมือง กลุ่มนักการเมืองจะแสดงความคิดเห็ นของตนอย่างกว้างขวางและ
เป็ นรู ปธรรม มีแนวทางในการแก้ปัญหา ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่จะเป็ นนักการเมืองในอนาคตจะ
แสดงความคิดเห็นเชิงนามธรรม การทากิจกรรมกลุ่มที่แสดงให้เห็นการเป็ นผูน้ าและการเป็ นผูต้ าม
เช่น กิจกรรมแม่เหล็ก กิจกรรมพรหมสี่ หน้า และกิจกรรมนี โม เป็ นกิจกรรมที่ทาให้เกิดการสะท้อน
ความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนในเชิงการวิพากษ์การเป็ นผูน้ าและการเป็ นผูต้ ามได้อย่างกว้างขวาง
ซึ่ ง จากการสั ง เกตพบว่า กลุ่ ม นัก การเมื อ งมี ภ าวะในการเป็ นผูน้ าสู ง กว่า กลุ่ ม ผูท้ ี่ ส นใจจะเป็ น
นักการเมืองในอนาคต
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“ท าให้เ ข้า ใจบทบาทของการเป็ นผูน้ าที่ มี โอกาสกระท าการโดย
อาเภอใจ หากมีผตู ้ ามที่ไม่มีความขัดแย้ง”
(กลุ่มนักการเมืองรุ่ นใหม่ที่มีประสบการณ์ สูง, แลกเปลี่ ยนในชั้น
เรี ยน, วันที่ 21ตุลาคม 2555)
“กำรเป็ นผู้ตำมเรำก็ต้องไม่ ตำมเค้ ำไปเรื่ อยๆ บำงที เค้ ำนำท่ ำอะไรก็
ไม่ ร้ ู ที่ เรำทำไม่ ได้ ร่ ำงกำยเรำมันทำแบบนั้นไม่ ได้ เรำก็ต้องไม่ ฝืน หรื อรู้ จัก
ประมำณตนด้ วย คือถ้ ำตำมเค้ ำไปหมดเรำก็แย่ เอง”
(กลุ่มผูท้ ี่อยากจะเป็ นนักการเมืองในอนาคต, แลกเปลี่ยนในชั้นเรี ยน,
วันที่ 21ตุลาคม 2555)
การวิเคราะห์ กระบวนกร พบว่า ในการทากิจกรรมที่เป็ นการเรี ยนรู ้ฐานกายที่ตอ้ ง
เคลื่ อนไหว กระบวนกรจาเป็ นต้องเป็ นผูก้ ระตุ น้ ให้เกิ ดพลังในการทากิ จกรรมมากขึ้ น เนื่ องจาก
กลุ่มตัวอย่างมักคุน้ เคยกับการเรี ยนในเชิ งลักษณะการฟั งการบรรยายเมื่อต้องลงมือปฏิบตั ิจึงมองว่า
เป็ นเรื่ องเล่น และไม่ให้ความสาคัญเท่าที่ควร ในขณะที่การทากิจกรรมฐานปั ญญาที่ให้นงั่ นิ่ งและ
คิดใคร่ ครวญทบทวนตนเองนั้น กลุ่มตัวอย่างสามารถตอบสนองต่อการตั้งคาถามของกระบวนกร
ได้ดี สาหรับคุณลักษณะของกระบวนกรที่จะสามารถนากิจกรรมได้ดีน้ นั ต้องมีความใจเย็น และ
เข้า ใจความแตกต่ า งและตัว ตนของกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ หลากหลาย กระบวนกรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
แตกต่างกันจะสามารถนากิจกรรมและควบคุมสถานการณ์ได้แตกต่างกันด้วย ดังนั้นเมื่อต้องการให้
บรรยากาศผ่อนคลายเป็ นมิตรเพื่อสร้างมนุ ษยสัมพันธ์ตอ้ งใช้กระบวนกรที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน
การจัดกิ จกรรมเพื่อความผ่อนคลายและบันเทิงที่มีทกั ษะในการนากิ จกรรมละลายพฤติกรรมจาก
กิ จกรรมฐานกาย แต่หากต้องการความสงบนิ่ งเพื่อให้เกิ ดการใคร่ ครวญทบทวนตนเองในการทา
กิจกรรมฐานปั ญญาต้องใช้กระบวนกรที่มีความเชี่ ยวชาญในการนากิจกรรมจิตตปั ญญาศึกษาและ
การสุ นทรี ย สนทนาซึ่ ง มี ความเชี่ ย วชาญในการตั้ง ประเด็ นคาถามลงลึ กและจับ ประเด็ นในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรื อต้องการทากิจกรรมฐานใจเพื่อกระตุน้ ให้เกิดการเชื่ อมโยงและเรี ยนรู ้
จากความรู ้ สึกภายในที่เกิดขึ้นจาเป็ นต้องอาศัยกระบวนกรที่มีความเชี่ ยวชาญในเรื่ องการฝึ กอบรม
และพัฒนาในด้านการวิเคราะห์คุณลักษณะและบุคลิกภาพและกระบวนกรที่มีความเชี่ ยวชาญใน
ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มผูใ้ หญ่และผูอ้ าวุโส เป็ นต้น
การวิเคราะห์ บรรยากาศ ในการทดลองในครั้งที่ 2 นี้ พบว่าบรรยากาศในชั้นเรี ยนมี
ความผ่อนคลายและเป็ นกันเองระหว่างกลุ่ มตัวอย่า งและกระบวนกรมากขึ้ น กลุ่ ม ตัวอย่างยอม
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เปิ ดเผยตัวตนมากขึ้นในการแลกเปลี่ยนในกลุ่มใหญ่ บรรยากาศของการขัดแย้งทางความคิดลดลงมี
เปลี่ยนเป็ นการเสนอความคิดเห็นอย่างยอมรับฟังซึ่ งกันและกัน
การวิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่ าง พบว่า การทดลองในครั้งที่ 2 นี้ กลุ่มตัวอย่างมีความ
เข้าใจในการเรี ยนรู ้เชิงกระบวนการกลุ่มเพิ่มมากขึ้น โดยพบจากการสะท้อนความรู ้สึกผ่านการเขียน
บทสะท้อนท้ายกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนในชั้นเรี ยนว่า มีความเข้าใจในการดาเนิ นกิจกรรมและ
เห็นความสาคัญของการทางานเป็ นกลุ่มมากขึ้น เนื่องจากในขั้นตอนการทดลองครั้งที่ 2 นี้ กระบวน
กรได้เพิ่ ม แรงจู ง ใจในเรื่ องของรางวัล ในการตอบแทนแก่ ก ลุ่ ม ที่ ท างานได้ส าเร็ จภายในเวลาที่
กาหนด ซึ่ งจากประเด็นนี้ พบข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ เมื่อมีการกาหนดแพ้ชนะ กลุ่มที่เป็ นฝ่ ายแพ้
เริ่ มมีการถกเถี ยงกันถึ งสาเหตุของการแพ้ โดยคนที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นหัวหน้าหรื อเป็ นผูน้ ากลุ่มได้
แสดงความเข้าใจและแสดงน้ าใจนักกีฬาในการขอโทษลูกทีม ในขณะที่ลูกทีมหลายคนแสดงความ
เข้าใจเพราะทราบถึ งสาเหตุของความผิดพลาดภายในทีมดี แต่มีลูกทีมหนึ่ งท่านที่ มีท่าทีไม่พอใจ
และพยายามหาเหตุ ผลและกล่ า วโทษสิ่ ง อื่ น เช่ น กติ กาในการทากิ จกรรม การให้ขอ้ มู ลก่ อนท า
กิจกรรมของกระบวนกร ซึ่ งแม้วา่ ท่านอื่นจะโต้แย้งอย่างไร ก็ยงั ยืนยันในความคิดเดิ มจากนั้นก็กม้
หน้ า เล่ น โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ผู ้วิ จ ัย จึ ง ได้ เ ข้า ไปพู ด คุ ย และสั ม ภาษณ์ ห ลัง เหตุ ก ารณ์ พบว่ า เป็ น
นักการเมืองที่มาจากการแต่งตั้งมีประสบการณ์ทางการเมืองน้อย และเป็ นผูท้ ี่มีบุคลิกที่แข็งตัว มี
กรอบความคิ ดและความเชื่ อมัน่ ในตนเองสู ง และมักชอบแสดงบทบาทในการเป็ นผูร้ ู ้ แสดงตน
เหนื อกว่าผูอ้ ื่นเนื่ องจากเป็ นคนชอบที่จะสอนผูอ้ ื่น ใช้วิธีการวิจารณ์ ผอู ้ ื่ นในแง่ลบ และเมื่อสังเกต
ต่อไปพบว่า มักใช้ก ารแลกเปลี่ ย นวงใหญ่เป็ นเครื่ องมื อในการแสดงภู มิ รู้แต่ เมื่ อมี ผูแ้ สดงความ
คิดเห็นคัดค้านก็จะเลี่ยงประเด็นโดยการปิ ดตัวอยูก่ บั ตนเองโดยการก้มหน้าดูโทรศัพท์มือถือ ต่อมา
กระบวนกรจึงปรั บเปลี่ ยนวิธีการตั้งคาถามจากการทากิ จกรรมที่ขุดคุ ย้ ความรู ้ สึกภายในของกลุ่ ม
ตัวอย่างผูน้ ้ ี มากขึ้นเรื่ องๆแต่พบว่ามีการปิ ดกั้นความรู ้สึกและไม่กล้าแสดงออกถึงความรู ้สึกภายใน
อย่างแท้จริ งออกมา
ภาพรวมการเปลี่ ยนแปลงคุ ณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กิ จกรรมผูน้ า 4 ทิศ
มีอิทธิ พลต่อการเปิ ดใจให้รู้จกั และเข้าใจผูอ้ ื่นมากขึ้น รวมถึงเป็ นการสะท้อนทบทวนตนเองในการ
แก้ไขตนเองด้วยว่าตนเองมี ขอ้ ดี ขอ้ ด้อยอย่างไร กิ จกรรมที่กระตุ น้ ให้เกิ ดความรั กความสามัคคี
ระหว่างกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดคือ กิจกรรมแม่น้ าพิษ ที่พบว่าการทากิจกรรมนี้ กระตุน้ ให้เกิดการคิด
วางแผน แก้ปั ญ หาและสร้ า งโอกาสซึ่ งเห็ น ได้ชัด เจนในเรื่ อ งของการเป็ นผูน้ าผูต้ ามว่า กลุ่ ม
นักการเมืองมีภาวะความเป็ นผูน้ าสู งกว่ากลุ่มที่มีความตั้งใจเป็ นนักการเมืองในอนาคต และกิจกรรม
ที่พบความเปลี่ ยนแปลงของกลุ่มตัวอย่างได้มากที่สุดคือ กิจกรรมการชมภาพยนตร์ และคลิปวีดีโอ
ที่ พบว่ากลุ่ มตัวอย่างผูท้ ี่ สนใจจะเป็ นนัก การเมื องในอนาคตมี ส่วนร่ วมในการแลกเปลี่ ยนความ
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คิดเห็ นอย่างกว้างขวางมากขึ้นอาจจะเนื่ องด้วยเพราะเป็ นเรื่ องที่ใกล้ตวั หรื อมีโอกาสได้สัมผัสจาก
ประสบการณ์ ต รงจึ ง สามารถแลกเปลี่ ย นได้ใ นขณะที่ ก ลุ่ ม นัก การเมื อ งก็ มี ก ารแลกเปลี่ ย นใน
ขอบข่ายประเด็นบทบาทหน้าที่และการเปิ ดเผยต่อเงื่อนไขและอุปสรรคในการแก้ไขปั ญหา
การวิเคราะห์ ผลแบบประเมินกระบวนการโดยกลุ่มตัวอย่ าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้
ความสาคัญกับระยะเวลาในการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ควรจะต่อเนื่ องและยาวนาน เนื่ องจากประเมินว่า
ระยะเวลาในการเข้าร่ วมทดลองกิจกรรมทั้ง 2 ช่วงนั้นน้อยเกินไปสาหรับเนื้ อหาในการจัดกิจกรรม
และในส่ วนของการประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนกรและผูเ้ ข้าร่ วมกระบวนการในเกณฑ์ค่า
คะแนนเฉลี่ ย มากที่ สุดแม้ว่าจะมี ค วามคิ ดเห็ นเพิ่ม เติ ม ในการให้เพิ่ มวิท ยากรที่ เป็ นบุ คลากรทาง
การเมื องและให้เพิ่ มผูเ้ ข้า ร่ วมกิ จกรรมที่ เป็ นนัก การเมื องที่ มี ตาแหน่ ง เพิ่ มมากขึ้ น ส าหรั บ การ
ประเมินเนื้ อหาในการจัดการเรี ยนรู ้ กลุ่ มตัวอย่างให้ค่าคะแนนในเกณฑ์มากและให้ความคิ ดเห็ น
เพิ่มเติมว่าอยากให้สอดแทรกเนื้ อหาในเรื่ องวิธีการฝึ กฝนการเป็ นนักการเมืองเพิ่มมากขึ้น สาหรับ
กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างประเมินว่าได้รับประโยชน์มากจากการทากิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมผูน้ า 4 ทิศ
กิจกรรมขับรถตาบอด กิจกรรมแม่เหล็ก กิจกรรมพรหมสี่ หน้า กิจกรรมภาพ 3 ภาพ กิจกรรมแม่น้ า
พิ ษ กิ จกรรมสุ นทรี ย สนทนา และกิ จ กรรมการถอดบทเรี ย น ซึ่ งก็ ต รงกับ ผลการวิเคราะห์ ข อง
กระบวนกรและข้อสังเกตจากผูว้ ิจยั ว่า กิจกรรมเหล่านี้ สามารถนาไปสู่ การเรี ยนรู ้ที่จะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้ในกลุ่มตัวอย่าง
โดยสรุ ป ขั้น ตอนการทดลองในครั้ งที่ 2 พบการเรี ย นรู ้ ใ นส่ ว นที่ 3 หรื อ การ
ตระหนักรู ้ถึงสังคมและส่ วนรวม แต่การเรี ยนรู ้ในส่ วนที่ 4 การสร้ างสรรค์แนวทางใหม่ดว้ ยตนเอง
ยังไม่สามารถเกิ ดขึ้นได้ท้ งั หมด มีผลกับกลุ่มตัวอย่างเพียงบางคนเท่านั้น สาหรับเป้ าหมายตัวชี้ วดั
คุณลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากการสังเกตพบว่า คุณลักษณะด้านพฤติกรรมในเรื่ องการ
มี มนุ ษ ยสัมพันธ์ น้ ันเห็ นได้ชัดเจนขึ้ นจากกลุ่ ม ตัวอย่างในการพูดจาเป็ นมิ ตรต่ อกันไม่ใช้ถ้อยค า
รุ นแรง สามารถควบคุ มอารมณ์ และพฤติกรรมของตนเองได้เมื่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่นที่มีความเห็นแย้ง
สาหรับคุณลักษณะด้านพฤติกรรมในเรื่ องความรับผิดชอบ สามารถสังเกตได้จากการสะท้อนความ
คิดเห็นในการจดบันทึกประสบการณ์ที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับการจดบันทึกอย่างสม่าเสมอ
ตามที่ได้รับมอบหมายและเห็นบางท่านลืมนาสมุดมาส่ งคืนในวันสุ ดท้ายก็ขอสมุดจากทีมงานผูช้ ่วย
กระบวนกรในการบันทึกใหม่และนาเล่มเดิมมาส่ งใหม่อีกครั้ง
คุ ณลัก ษณะด้านจิตใจประเด็นเรื่ องการเสี ย สละ สังเกตเห็ นได้จากการสะท้อน
ความคิ ดเห็ น ในการสรุ ป และถอดบทเรี ย นว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งตระหนัก ถึ ง การเห็ น แก่ ป ระโยชน์
ส่ วนรวมในการดาเนิ นงานตามที่ได้รับมอบหมาย และเห็นได้จากความตั้งใจในการทากิจกรรมให้
บรรลุเป้ าหมายร่ วมกันและเป็ นแบบอย่างให้ผอู ้ ื่น
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“เริ่ มเปลี่ยนจากตัวเราโดยคานึงถึงประโยชน์สาธารณะ ยึดมัน่ ใน
ความดี มีหิริโอตัปปะ ช่วยเหลือผูอ้ ื่นในสังคม เป็ นตัวอย่างที่ดีให้กบั สมาชิ ก
ในครอบครัว”
(กลุ่มนักการเมือง, บันทึกประสบการณ์, วันที่ 28 ตุลาคม 2556)
คุ ณลักษณะด้านความรู ้ ในเรื่ องการเป็ นพลเมื องที่ ดีมีการสะท้อนแลกเปลี่ ยนกัน
เพิ่มมากขึ้น แต่สาหรั บความรู ้ เรื่ องการสร้ างจิตสาธารณะนั้น เป็ นประเด็นที่ ถูกเอ่ยถึ งน้อยที่ สุด
แม้วา่ บางกิจกรรมจะมีเป้ าหมายเพื่อให้เกิดการตระหนักในเรื่ องนี้ไว้
“สิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ท้ งั หมดพบว่ามีความรับผิดชอบ การรับฟังความ
คิดเห็นผูอ้ ื่น ความเสี ยสละ ความหนักแน่น ความประนีประนอม การมีมนุษย์
สัมพันธ์ มีความคิดเชิงระบบ และมีวสิ ัยทัศน์”
(กลุ่มนักการเมือง, บันทึกประสบการณ์, วันที่ 28 ตุลาคม 2556)
จากการวิเคราะห์ผลการทดลองในครั้งที่ 2 ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ผูว้ ิจยั ได้นาผลการทดลอง
ช่ วงที่ 2 มาปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมือง
โดยน าผลการศึ ก ษาและผลการประเมิ น ตนเองของกลุ่ ม ตัว อย่ า งมาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการในขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการครั้งที่ 2
การปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการครั้ งที่ 2 ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมผลการศึกษาจาก
การทดลองทั้ง 2 ช่ ว ง และผลการประเมิ น ตนเองของกลุ่ ม ตัว อย่ า งจากการทดลองโดยการ
ประมวลผลค่าคะแนนทางสถิ ติเพื่อหาความแตกต่างระหว่างคุ ณลักษณะของนักการเมืองก่อนและ
หลังการทดลอง เพื่อนามาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มตัวอย่าง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
5.1 ผลการวิเคราะห์ การเปลีย่ นแปลงของกลุ่มตัวอย่ าง
จากการประมวลผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโดยพิจารณาจากความแตกต่าง
ของค่าคะแนนจากแบบทดสอบประเมินตนเองก่อนและหลังการเข้าร่ วมกระบวนการทดลอง (PreTest และ Post-Test) ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 18 คน ในคุณลักษณะเป้ าหมายในการศึกษา 6 ประเด็น
ประกอบด้วย 1) คุ ณลักษณะด้า นพฤติ กรรมในประเด็นการเป็ นผูท้ ี่มี ความรั บผิดชอบ และ2)
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ประเด็นการเป็ นผูท้ ี่มีมนุ ษยสัมพันธ์ 3) คุ ณลักษณะด้านจิตใจในประเด็นเรื่ องการเป็ นผูม้ ีความ
เสี ยสละ 4) คุณลักษณะด้านความคิดในประเด็นการเป็ นผูม้ ีความคิดที่มีวิสัยทัศน์ 5) คุณลักษณะ
ด้า นความรู้ ใ นประเด็ น ความรู้ ค วามเข้าใจเรื่ อ งการเป็ นพลเมื องที่ ดีแ ละ 6) การสร้ างจิ ตส านึ ก
สาธารณะ จากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่ วมในการทดลอง 2 กลุ่ มประกอบด้วย 1) กลุ่ มนักการเมื อง
ระดับชาติและระดับท้องถิ่ นที่ผ่านการเลือกตั้งหรื อแต่งตั้งมาแล้วอย่างน้อยหนึ่ งสมัย 2) กลุ่มผูท้ ี่มี
ความสนใจจะเป็ นนักการเมืองในอนาคต มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จากการพิจารณากระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมือง
บนฐานทฤษฎี การเรี ยนรู ้ เพื่อการเปลี่ ยนแปลง พบว่า ในส่ วนของเป้ าหมายตัวชี้ วดั คุ ณลักษณะที่
ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยพิจารณาจากผลการประเมินค่าทางสถิ ติของแบบประเมินตนเอง
ก่อนและหลังการทดลอง ร่ วมกับการสังเกตและวิเคราะห์โดยกระบวนกรและผูว้ จิ ยั พบว่า
คุณลักษณะด้านพฤติกรรมในเรื่ องการมี มนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี พบว่า ในภาพรวมค่า
คะแนนการประเมินตนเองของกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่ากลุ่มผูท้ ี่มี
ความสนใจอยากเป็ นนักการเมื องในอนาคต แต่จากการสังเกตและการประชุ มกลุ่ มกระบวนกร
พบว่า กลุ่มนักการเมืองเป็ นกลุ่มที่มีพฤติกรรมการมีมนุ ษยสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นสู งกว่ากลุ่มที่สนใจจะ
เป็ นนักการเมืองในอนาคตตั้งแต่เริ่ มแรกและโดยเฉพาะกลุ่มนักการเมืองรุ่ นใหม่ที่มีประสบการณ์
ในทางการเมื องสู งจะมี ความสามารถในการเข้า หาผูอ้ ื่ นก่ อนและมี ค วามเป็ นกันเองสู งกว่ากลุ่ ม
นักการเมืองที่มีประสบการณ์ทางการเมืองน้อย
เป็ นที่น่าสนใจว่าผูท้ ี่มีค่าคะแนนเฉลี่ ย
เปลี่ ยนแปลงสู งสุ ด คือ ผูท้ ี่อยู่ในกลุ่มมีความสนใจจะเป็ นนักการเมืองในอนาคตโดยเมื่อพิจารณา
จากการสั ง เกตพฤติ ก รรมจึ ง พบว่ า เป็ นผู ้ที่ มี บุ ค ลิ ก เงี ย บขรึ มนิ่ ง เฉยตั้ง แต่ ว ัน แรกที่ เ ข้า ร่ ว ม
กระบวนการ แต่เมื่อผ่านการทากระบวนการอย่างต่อเนื่ องในวันที่ 1 จึงเริ่ มเปิ ดเผยตัวตนเพิ่มขึ้นใน
การทากิ จกรรมการวิเคราะห์ตนเองในกิ จกรรมผูน้ า 4 ทิศและการทากิ จกรรมกลุ่มในวันที่สองซึ่ ง
พบความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชดั ในวันสุ ดท้ายเมื่อได้รับมอบหมายให้เป็ นผูร้ ายงานผลการถอด
บทเรี ย นของกลุ่ ม หน้ า ชั้น เรี ย นจึ ง สั ง เกตเห็ น ว่ า มี ค วามมั่น ใจในตัว เองเพิ่ ม สู ง ขึ้ น กล้า พู ด กล้า
แสดงออกมากขึ้นจากการได้รับการยอมรับและการให้พ้ืนที่ในการได้เป็ นผูน้ า
คุ ณลักษณะด้านพฤติกรรมในเรื่ องความรับผิดชอบ พบว่า กลุ่มนักการเมืองและ
กลุ่มผูท้ ี่สนใจจะเป็ นนักการเมืองในอนาคตมีค่าเฉลี่ยคะแนนในการเปลี่ยนแปลงในอัตราที่เท่ากัน
แต่ จ ากการสั ง เกตพฤติ ก รรมของผู ้วิ จ ัย และกระบวนกรพบว่ า กลุ่ ม ผู ้ที่ จ ะเป็ นนัก การเมื อ งมี
พฤติกรรมแสดงออกและการสะท้อนความรู ้สึกผ่านการทากิจกรรมสู งโดยเฉพาะกลุ่มนักการเมืองที่
มีประสบการณ์สูง
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คุ ณ ลัก ษณะด้า นจิ ต ใจในเรื่ องความเสี ย สละ พบว่ า กลุ่ ม ผู ้ที่ ต้อ งการจะเป็ น
นักการเมืองในอนาคต มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงมากกว่ากลุ่มนักการเมืองจากค่าคะแนนเฉลี่ย
คุ ณ ลัก ษณะด้า นความคิ ด ในเรื่ องการเป็ นผูม้ ี วิ สั ย ทัศ น์ เป็ นที่ น่า สั ง เกตว่า เป็ น
ประเด็นที่มีผเู ้ ปลี่ยนแปลงน้อยทั้งสองกลุ่ม ทั้งกลุ่มนักการเมืองและกลุ่มที่สนใจจะเป็ นนักการเมือง
ในอนาคตทั้ง ที่ ในการเข้าร่ วมกระบวนการมี ผูส้ ะท้อนถึ ง การคิ ดในเชิ ง การมองการณ์ ไ กล รู ้ จกั
วางแผนล่วงหน้า โดยเฉพาะจากการทากิจกรรมตัวต่อมหาสนุ ก ซึ่ งกลุ่มที่เป็ นนักการเมืองและกลุ่ม
ที่ ส นใจจะเป็ นนัก การเมื องในอนาคตได้แสดงความคิ ดเห็ นกัน อย่างกว้า งขวางในประเด็ นการ
ทางานแบบมีวสิ ัยทัศน์ซ่ ึ งผูว้ จิ ยั จึงได้ติดตามสอบถามกลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติมหลังเสร็ จสิ้ นกระบวนการ
จึงพบว่ากลุ่มตัวอย่างนักการเมืองและกลุ่มที่มีความสนใจจะเป็ นนักการเมืองในอนาคตต่างมองว่า
การมี วิสัยทัศน์น้ นั จะต้องเป็ นการเรี ยนรู ้ ที่ผ่านการคิ ดวางแผนสร้ างโครงการใหม่ในอนาคตและ
เข้าใจว่าจะต้องเป็ นสิ่ งใหญ่โดยมองไม่ได้มองว่าการทากิ จกรรมจาลองการทางานเป็ นทีมนั้นเป็ น
การเรี ยนรู้เรื่ องการมีวสิ ัยทัศน์
คุ ณลักษณะด้านความรู ้ ในเรื่ องเป็ นพลเมื องที่ดี เป็ นคุ ณลักษณะที่ เกิ ดขึ้ นได้มาก
ที่สุดในการทดลองทั้ง 2 ครั้ง โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถเชื่ อมโยงการทากิจกรรมในการเรี ยนรู ้
ในส่ วนการเรี ยนรู ้เชิ งกระบวนการกลุ่มเป็ นการเรี ยนรู ้ ในเรื่ องการเป็ นพลเมืองดีในสังคม บทบาท
หน้าที่ การเป็ นผูน้ าผูต้ าม และการสร้างความเป็ นประชาธิ ปไตยได้เป็ นอย่างดี ท้ งั กลุ่มนักการเมือง
และกลุ่มที่ตอ้ งการจะเป็ นนักการเมืองในอนาคต
คุ ณลักษณะด้านความรู ้ ในเรื่ องการสร้ างจิตสานึ กสาธารณะ พบว่าเป็ นเป้ าหมาย
ตัวชี้วดั ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในค่าคะแนนการประเมินตนเองน้อยที่สุด ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างได้มี
การกล่าวถึ งเรื่ องการทาประโยชน์เพื่อส่ วนรวมในหลายกิ จกรรม เช่ น ในการทากิ จกรรมบทบาท
สมมุติที่กระบวนกรให้กลุ่มตัวอย่างแสดงบทบาทเป็ นผูพ้ ิการ การทากิจกรรมวิเคราะห์การเมืองการ
ปกครองในการพิจารณาภาพ และการทากิจกรรมชมคลิปวีดีโอ ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมที่ต้ งั ใจให้เกิ ดการ
เรี ยนรู ้ผา่ นความรู ้สึกฐานใจเพื่อพัฒนาการสร้างจิตสานึกสาธารณะ
ทั้ง นี้ จากการวิ เ คราะห์ ต นเองและการสั ง เคราะห์ แ นวทางและวิธี ก ารในการ
ปรั บเปลี่ ย นมโนทัศ น์และพฤติ กรรมของผูเ้ ข้าร่ วมอบรมแต่ละท่าน พบว่า ส่ วนใหญ่ไ ด้เกิ ดการ
เรี ยนรู ้ในส่ วนที่ 1 การเรี ยนรู ้ ภายในตนเองสู งมากที่สุด และนามาซึ่ งการใคร่ ครวญทบทวนเข้าใจ
ตนเองและเรี ยนรู ้ความแตกต่างเกิดความเข้าใจผูอ้ ื่นเพิ่มมากยิง่ ขึ้น นอกจากนี้ ประเด็นคุณลักษณะ
ในด้านอื่นที่พบ นอกเหนื อจากคุ ณลักษณะที่เป็ นตัวชี้ วดั เป้ าหมายแล้ว พบว่ากลุ่มตัวอย่างเกิ ดการ
เปลี่ ยนแปลงในคุ ณลักษณะด้านอื่นๆ เช่น คุณลักษณะด้านพฤติกรรมในประเด็นการเป็ นผูย้ อมรับ
ฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่ น คุ ณลักษณะด้านจิตใจในประเด็นการเป็ นผูม้ ีจิตใจกว้างขวางยอมรับสิ่ ง
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ใหม่ คุ ณลักษณะด้านความคิดในประเด็นการคิ ดเชิ งกลยุทธ์การรู ้ จกั แก้ปัญหาวางแผนและสร้ าง
โอกาส และคุณลักษณะด้านความรู้ดา้ นการเมืองในประเด็นความรู้เรื่ องภาวะผูน้ าทางการเมือง
5.2 ผลการติดตามการเปลีย่ นแปลงของกลุ่มตัวอย่ างโดยการประชุ มกลุ่ม
หลังจากเสร็ จสิ้ นการทดลองทั้ง 2 ครั้งแล้ว ผูว้ ิจยั ได้จดั ประชุ มกลุ่มอย่างไม่เป็ น
ทางการขึ้ นเพื่ อเก็ บ รวบรวมข้อมูล การเปลี่ ย นแปลงหลัง จากการเว้นระยะห่ า งจากการเสร็ จสิ้ น
กระบวนการของกลุ่มตัวอย่างนักการเมืองและกลุ่มตัวอย่างที่มีความสนใจจะเป็ นนักการเมืองใน
อนาคต จานวน 7 คน และใช้เทคนิควิธีการสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มตัวอย่างนักการเมือง
โดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงที่พบ ดังมีรายละเอียด ดังนี้
1) สังเกตพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มาร่ วมประชุ มกลุ่มในครั้งนี้ มีความตั้งใจและยินดีที่
จะมาร่ วมการประชุ ม เนื่ องจากมี ค วามรู ้ สึ ก ผูก พันกับ กลุ่ ม เพื่ อน และมี ก ารตั้ง กลุ่ ม ทางโซเชี ย ล
เน็ตเวิร์คเพื่อใช้ในการติดต่อสื่ อสารกันเป็ นเครื อข่ายเฉพาะ กลุ่มที่มาร่ วมในการประชุ มกลุ่มครั้งนี้
ส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มผูท้ ี่มีความสนใจจะเป็ นนักการเมืองในอนาคตมากกว่ากลุ่มที่เป็ นนักการเมือง
2) การเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้นพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ขอ้ มูลในเรื่ องของการยอมรับ
ฟั ง ความคิ ดเห็ นของผูอ้ ื่ นว่า เป็ นคุ ณลัก ษณะเด่ นที่ ไ ด้รับ จากการเข้า ร่ วมการทดลอง และการ
วิเคราะห์ใคร่ ครวญตนเองเป็ นสิ่ งที่นาไปใช้ในชี วิตจริ งได้มาก รวมถึ งการวิเคราะห์ผอู ้ ื่นตามแนว
กิจกรรมผูน้ า 4 ทิศ ซึ่ งนาไปใช้ในการวิเคราะห์คนในครอบครัวและคนในที่ทางานเพื่อให้สามารถ
เข้า ใจผูอ้ ื่ น ได้ม ากยิ่ ง ขึ้ นก็ จ ะท าให้ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นวิธี คิ ด ที่ มี ต่ อผูน้ ้ ันและวิ ธี ก ารท างานให้
เหมาะสมราบรื่ นมากขึ้น
3) ข้อ เสนอแนะต่ อ กระบวนการจัด การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ พัฒ นาคุ ณ ลัก ษณะของ
นักการเมืองบนฐานทฤษฎี การเรี ยนรู ้ เพื่อการเปลี่ยนแปลง กลุ่มตัวอย่างอยากให้เพิ่มระยะเวลาใน
การเรี ย นรู ้ เพื่ อ ให้ เ ข้า ถึ ง แก่ น ของแต่ ล ะวิ ธี ก ารเรี ย นรู ้ จ ริ ง ๆ เช่ น การกระตุ ้น การเรี ย นรู ้ ภ ายใน
จาเป็ นต้องอาศัยเวลาในการทบทวนตนเองเพิ่มอี กหน่ อยเพื่อให้สามารถตกตะกอนความคิดได้
เพราะแต่ละคนอาจจะใช้ระยะเวลาในการตกตะกอนความคิดได้ไม่เท่ากัน อีกทั้งต้องการให้เพิ่มการ
เรี ย นรู ้ เ ชิ ง ทฤษฎี ก ารเมื อ งหรื อมี ก ารลงพื้ น ที่ เ รี ย นรู ้ ภ าคสนามเพิ่ ม มากขึ้ น จากการเรี ย นรู ้ ใ น
ห้องปฏิบตั ิการ ในส่ วนของกระบวนกรมองว่ามีความเหมาะสมอยูแ่ ล้วแต่ถา้ หากมีวิทยากรที่เป็ นผู้
ที่มีประสบการณ์ ทางการเมืองหรื อเป็ นนักวิชาการทางการเมืองมาสับเปลี่ ยนก็จะทาให้มีผสู ้ นใจ
เพิ่มขึ้น
4) จากการสังเกตของผูว้ ิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นกลุ่มผูท้ ี่มีความสนใจจะเป็ น
นักการเมืองในอนาคตนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตนเองเกิดขึ้นจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์
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เล่ าเรื่ องชี วิตตนเองพบว่า มี หนึ่ งท่านกาลังตัดสิ นใจลงสมัครรั บเลื อกตั้งเป็ นตัวแทนพนักงานใน
องค์กรที่ สังกัดอยู่เพราะมี ความรู ้ สึกว่าต้องการสร้ างความเปลี่ ยนแปลงให้เกิ ดขึ้ นกับตนเองและ
องค์กรที่สังกัดหลังจากที่ไม่กล้าตัดสิ นใจมานานแต่ครั้งนี้มีความรู ้สึกมัน่ ใจมากขึ้นเพราะการเปิ ดใจ
เรี ยนรู ้ผอู ้ ื่นมากขึ้นและต้องการทาประโยชน์ให้แก่ผอู ้ ื่นบ้าง ทั้งนี้มิได้หมายความว่าการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นเป็ นผลมาจากการทดลอง แต่อาจส่ งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในบุคคลที่ทาให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้
5) จากการสัมภาษณ์อย่างเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มตัวอย่างนักการเมืองที่พบว่ามีความ
เปลี่ ยนแปลง พบว่า นัก การเมื องที่ เปลี่ ยนแปลงนั้นเป็ นการเปลี่ ยนแปลงชั่วคราวที่ เกิ ดขึ้ นอย่า ง
ฉับพลันในขณะการทากิจกรรมและการอยูร่ ่ วมในการทดลองกระบวนการเนื่ องจากเป็ นผูม้ ีลกั ษณะ
พิเศษคือมีความสามารถในการเรี ยนรู ้ได้รวดเร็ ว สามารถจดจาและประมวลผลการเรี ยนรู ้ได้เร็ ว แต่
อาจเป็ นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะหน้าไม่ได้เกิ ดขึ้นอย่างยัง่ ยืน การนาไปปรับใช้ในชี วิตประจาวันมี
น้อย แต่สิ่งที่กลุ่มนักการเมืองเกิดการเรี ยนรู ้ได้มากและเกิดการจดจาคือ การเรี ยนรู ้ผา่ นการคิด เช่น
การชมภาพยนตร์ และคลิ ป วีดีโอที่ ส่ง ผลกระทบต่ อความรู ้ สึก โดยตรง จากการสั มภาษณ์ พบว่า
นักการเมืองสามารถจดจากิจกรรมนี้ ได้อย่างแม่นยาและคิดทบทวนซ้ าอยู่เสมอในการแก้ไขปั ญหา
แม้วา่ จะไม่สามารถให้คาตอบในการแก้ไขปั ญหาได้ แต่เป็ นการแสดงให้เห็นว่าการเรี ยนรู ้ที่เกิดผล
กระทบโดยตรงและการตั้งคาถามที่ลงลึกนั้นสามารถนาไปสู่ การใคร่ ครวญภายในตนเองได้
จากการเก็ บ รวบรวมและวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ทั้ง หมด ผู ้วิ จ ัย จึ ง ได้พ ฒ
ั นารู ป แบบ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนาเสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒิ โดยมีรายละเอียดที่สรุ ปได้ดงั นี้ การกาหนดเป้ าหมายใน
การเรี ยนรู้คุณลักษณะของนักการเมือง การกาหนดเนื้ อหาด้านการเมืองที่ใช้เพื่อส่ งเสริ มเป้ าหมาย
การเรี ยนรู้ การออกแบบกระบวนการและกิ จกรรมตามแนวจิตตปั ญญาศึกษาให้มีความสอดคล้อง
กับเนื้ อหา คุ ณสมบัติของกระบวนกรที่สามารถกระตุ น้ ให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ การสร้ างบรรยากาศที่
เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ การถอดและสรุ ปบทเรี ยนหลังจากการเรี ยนรู้ และการนาไปใช้กบั กลุ่ ม
ตัวอย่างอื่นๆในบริ บทที่ต่างกัน ในขั้นตอนต่อไป
ตอนที่ 3 การนาเสนอกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐาน
ทฤษฎีการเรียนรู้ เพือ่ การเปลีย่ นแปลง
จากผลการทดลองการปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
ของนักการเมืองบนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่
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3 เพื่อนาเสนอกระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐานทฤษฏีการ
เรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ผูว้ จิ ยั จึงนาการทดลองมาวิเคราะห์กระบวนการและพัฒนาเป็ นรู ปแบบ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนาเสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมต่อไป
เมื่อได้รูปแบบกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาคุ ณลักษณะของนักการเมืองบนฐาน
ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ เพื่ อการเปลี่ ย นแปลงแล้ว จึ ง นาเสนอต่ อผูท้ รงคุ ณวุ ฒิด้า นการศึ ก ษาและด้า น
การเมือง และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง จานวน 16 ท่าน เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมของการนารู ปแบบกระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมือง
บนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลงไปประยุกต์ใช้ในโอกาสต่อไป โดยพิจารณาจาก การ
กาหนดเป้ าหมาย การกาหนดเนื้ อหา การออกแบบกระบวนการ คุ ณสมบัติกระบวนกร การสร้ าง
บรรยากาศ การถอดและสรุ ปบทเรี ยน และการนาไปใช้ ดังปรากฏรายละเอียดความคิดเห็ นจาก
การศึกษา ดังนี้
1) การก าหนดเป้ าหมาย ในการน ากระบวนการจัด การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ พัฒ นา
คุณลักษณะของนักการเมืองบนฐานทฤษฎี การเรี ยนรู ้ เพื่อการเปลี่ ยนแปลง ไปประยุกต์ใช้กบั กลุ่ม
นักการเมืองที่มีความหลากหลายทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นในพื้นที่จริ งนั้น จาเป็ นต้องมีการ
วิเคราะห์ถึงมีเป้ าหมายของการเรี ยนรู้และการพัฒนาภายในที่ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงซึ่ งอาจมีความ
แตกต่ า งจากการศึ ก ษาในครั้ งนี้ ดังนั้น จึ ง จาเป็ นจะต้องสามารถที่ จะปรั บ เปลี่ ย นหรื อดัดแปลง
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่แต่ละหน่วยงานต้องการมากที่สุด
2) การกาหนดเนื้ อหา ข้อเสนอจากการสนทนากลุ่ มระบุ ว่า จาเป็ นต้องมีการ
กาหนดเนื้ อหาการเรี ยนรู ้ เป็ นหัวข้อการศึกษาที่ น่าสนใจและดึ งดูดความสนใจใคร่ รู้ของคนที่เป็ น
นัก การเมื อ งแล้ว โดยเฉพาะนัก การเมื อ งที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในระดับ สู ง ให้มี ค วามสนใจที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงตนเองได้จะเป็ นประโยชน์มาก
3) การออกแบบกระบวนการ ในการออกแบบกระบวนการและวิธีการในการ
เรี ยนรู ้ผา่ นการทากิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่และเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาการเรี ยนรู ้ภายใน
เพื่อให้เกิดการรู ้จกั ตนเองนั้น ผูท้ รงคุณวุฒิทางด้านการเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลงได้ยืนยันว่าส่ วน
ที่ 1 การกระตุน้ การเรี ยนรู ้ ภายใน เป็ นส่ วนที่สาคัญที่จะทาให้ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมสนใจที่จะเรี ยนรู้
ขั้นตอนต่อๆไป
ประเด็นที่ น่าสนใจอีกหนึ่ งประเด็นคื อ การดาเนิ นกระบวนการควรจะต้องมีการ
ทาซ้ า เพื่อให้ผูเ้ รี ย นเกิ ดการใคร่ ค รวญตนเองอย่า งมี เงื่ อนไขสม่ า เสมอ เพราะมนุ ษ ย์ส ามารถ
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เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้น ผูเ้ รี ยนจะต้องมีความจริ งใจในการเปลี่ยนแปลงซึ่ งจะยัง่ ยืนหรื อ
ยาวนานหรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั ความซื่ อสัตย์ต่อตนเองของผูท้ ี่เข้าร่ วมกระบวนการด้วย
การออกแบบกิจกรรมที่นาเสนอมีความน่ าสนใจและเหมาะกับการเรี ยนรู ้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลง เช่น การใช้กิจกรรมสุ นทรี ยสนทนา การใช้กิจกรรมละครหรื อบทบาทสมมติ ซึ่ งเป็ น
การผสมผสานระหว่างการเรี ยนรู ้กบั ศิลปะ
4) การกาหนดกระบวนกร คุณสมบัติของกระบวนกรนั้นมีความสอดคล้องกับการ
สร้างบรรยากาศ เพราะถ้ากระบวนกรมีความสามารถและมีความเข้าใจในกระบวนการ รู้วิธีการที่จะ
สร้ างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและสร้ างพื้นที่ปลอดภัยที่จะทาให้ผเู ้ ข้าร่ วมกิ จกรรมสามารถเปิ ดเผย
ตัวตนออกมาได้อย่างแท้จริ งก็จะทาให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู ้ดว้ ย
5) การถอดและสรุ ปบทเรี ยน ในการเรี ยนรู้ดว้ ยวิธีการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
นี้ การถอดบทเรี ยนเป็ นสิ่ งที่สาคัญ จาเป็ นต้องมีการล้อมวงเพื่อระดมความคิดในการถอดบทเรี ยน
โดยกลุ่ ม ผูเ้ ข้า ร่ ว มด้ว ยกัน เอง หรื อ การแลกเปลี่ ย นระหว่า งกระบวนกรและผูเ้ ข้า ร่ ว ม ในการ
แลกเปลี่ยนแบบเป็ นกลุ่มนั้นจะช่วยส่ งเสริ มให้เกิดการคิดออกนอกกรอบเดิม ได้รับฟั งความคิดเห็น
ของผูอ้ ื่นอันจะนาไปสู่ การเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่นได้มากขึ้นและจะนาไปสู่ การปรับเปลี่ ยนมุมมอง
และความคิดของตนเองได้
6) การนาไปประยุกต์ใช้ ผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั หลายได้ให้ความคิดเห็ นตรงกันในเรื่ อง
ของการนากระบวนการจัด การเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาคุ ณลัก ษณะของนัก การเมื องบนฐานทฤษฎี การ
เรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลงไปใช้วา่ เป็ นความท้าทายของทฤษฎีอย่างหนึ่ งว่าหากมีการนาไปใช้กบั
กลุ่ มนักการเมืองในบริ บทต่างกันทั้งระดับชาติ หรื อระดับท้องถิ่ นได้จริ ง อาจจะส่ งผลให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงในวงกว้าง
การนาไปประยุกต์ใช้กบั กลุ่มตัวอย่างอื่น เช่ น เยาวชนหรื อประชาชน ก็ควรจะมี
การดัดแปลงไปใช้ได้ โดยเพิ่มเงื่อนไขหรื อปั จจัยต่างๆเพิ่มเติม เช่น การกาหนดเป้ าหมาย กาหนด
เนื้ อหา ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลง การสร้ างพื้นที่ปลอดภัย การเชื่ อมโยงการเรี ยนรู ้ในฐานกาย
ฐานปั ญญา ฐานใจเข้ากับวิถีชีวติ ของผูเ้ รี ยน เป็ นต้น
7) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กระบวนการนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อคนที่มีความสนใจจะ
เป็ นนักการเมื องในอนาคตมากกว่า คนที่ เป็ นนักการเมื องหรื อคนที่ มีตาแหน่ งทางการเมื องแล้ว
เนื่ องจากคนที่ เป็ นนักการเมื องมักจะมี ความสนใจในสิ่ งอื่ นและละเลยการสนใจหรื อการเรี ยนรู้
ตัวเอง
การเรี ยนรู ้ สาหรั บนักการเมื องเป็ นเรื่ องจาเป็ น และไม่ เฉพาะคนที่ อยากจะเป็ น
นักการเมือง แต่คนที่เป็ นนักการเมืองแล้วก็ควรเรี ยนรู ้ ไม่ใช่การสร้างความรู ้ใหม่แต่เป็ นการเรี ยนรู ้
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เพื่อแลกเปลี่ ยนหรื อต่อยอดความรู ้ กนั เพื่อให้เกิ ดการสะท้อนคิ ดซึ่ งกันและกัน ซึ่ งกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลงนี้
เป็ นการกลับไปเรี ยนรู ้จากจุดเริ่ มต้น คือการเรี ยนรู ้ภายในตนเอง
“เรื่ องของกำรที่ เอำไปใช้ จริ ง มันจะต้ องจำกัดเข้ ำมำที่ เรื่ องตัวเอง ถ้ ำ
มันจะเปลี่ยนได้ จริ งมันต้ องใช้ เวลำ เพรำะฉะนั้นสิ่ งสำคัญมันอำจจะเป็ นพืน้ ที่
ที่ ปลอดภัย คุณต้ องอำศัยเวลำ ในกำรทำกิ จกรรมต้ องสำมำรถจับเชื่ อมโยง
เรื่ องทั้ง หั ว กำย ใจ กำรเปลี่ ยนแปลงขึ น้ อยู่กับประสบกำรณ์ ของผู้เข้ ำร่ วม
สนทนำ ในส่ วนตัวคิดว่ ำกำรเปลี่ยนแปลงมันไม่ ใช่ เรื่ องอุดมคติ ”
(ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการจัดกระบวนการเรี ยนรุ ้ เพื่อการเปลี่ ย นแปลง,
สนทนากลุ่ม, วันที่ 10 เมษายน 2556)
“ทฤษฎี นี้ท ำงด้ ำนกำรศึ ก ษำมี อยู่แล้ ว แต่ ก ระบวนกำรเรี ยนรู้ และ
วิธีกำรมันน่ ำสนใจ ทั้งกำรใช้ ละครเข้ ำมำแทรก เพรำะเคยมีประสบกำรณ์ ไป
ลงเรี ยนละครที่ ต่ำงประเทศและเห็ นว่ ำตัวเองเปลี่ ยนแปลงจริ ง ดังนั้นไม่ ใช่
เฉพำะนั ก กำรเมื อ งที่ จ ะต้ องเรี ยน เพรำะนั ก กำรเมื อ งกั บ ประชำชนก็
เหมื อ นกั บ ไก่ กั บ ไข่ แยกไม่ อ อกว่ ำ ใครมำจำกใคร นอกจำกจะใช้ ใน
นักกำรเมืองได้ แล้ ว จะต้ องสำมำรถไปใช้ กับเยำวชนให้ ตระหนักได้ ว่ำเรำจะ
เลื อกใครไปท ำงำน เพรำะประชำชนก็คือ นัก กำรเมื องในอนำคต สิ่ งนี ้จึง
ค่ อนข้ ำงท้ ำทำยและแปลกใหม่ ”
( ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการเมืองที่มีประสบการณ์ในการทางานการเมือง
ในระดับสู ง, สนทนากลุ่ม, วันที่ 10 เมษายน 2556)
“ผมเชื่ อว่ ำในวันนี ้ สิ่ งหนึ่ งที่ ได้ นำเสนอคื อกระบวนกำรเรี ยนรู้ เพื่ อ
ได้ นักกำรเมืองที่พึงประสงค์ ผมว่ ำอันนีด้ ีมำก ผมมองว่ ำประเทศไทยเรำยำ่ อยู่
กั บ ที่ ม ำนำนมำก ไม่ ค่ อ ยได้ ก้ ำ วย่ ำ งมำเรื่ องของแผนปฏิ บั ติ ก ำรหรื อกำร
ดำเนิ นกำรในทำงปฏิ บัติ พอมำไม่ ถึงทำให้ เรำไม่ สำมำรถแก้ ปัญหำที่ เป็ น
ปั ญหำจริ งๆ ได้ ม ำกเท่ ำ ที่ ค วร ผมเห็ นด้ วยในประเด็น ว่ ำ นัก กำรเมื องต้ อ ง
ทำงำนตำมควำมต้ องกำรของประชำชน และจะไม่ ค่อยกล้ ำฝื นควำมต้ องกำร
ของประชำชนมำกนัก เพรำะฉะนั้นถ้ ำจะเตรี ยมคนในกำรเรี ย นรู้ เรื่ องของ
ประชำชนเรื่ องกำรทำงำนของนักกำรเมื อง ก็จะทำให้ เกิ ดนักกำรเมื องที่ พึง
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ประสงค์ ทำงอ้ อมได้ อีกทำง อี กอย่ ำงถ้ ำเรำใช้ สุนทรี ยสนทนำกันในทุกเรื่ อง
มันก็น่ำจะดี”
(ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการเมืองที่เป็ นนักการเมือง, สนทนากลุ่ม, วันที่ 10
เมษายน 2556)
โดยสรุ ป จากการนาเสนอกระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมือง
บนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนนี้ ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ไ ด้ ใ ห้ แ นวทางในการ
พัฒนารู ปแบบและการนากระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐาน
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลงไปใช้ในบริ บทอื่นที่ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มนักการเมือง เพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่เห็นผลได้ชดั เจนและเป็ นรู ปธรรม และสาหรับการนาไปใช้กบั กลุ่มนักการเมือง
จาเป็ นต้องคานึงถึงปั จจัยเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อให้การเรี ยนรู ้น้ นั ประสบผลสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน โดย
ผูว้ ิจยั จึงได้รวบรวมผลการศึกษาเพื่อนามาปรับปรุ งและพัฒนารู ปแบบกระบวนการจัดการเรี ยนรู้
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงอีกในขั้นตอน
ต่อไป
ตอนที่ 4 การสั งเคราะห์ กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐาน
ทฤษฎีการเรียนรู้ เพือ่ การเปลีย่ นแปลง
จากการนาเสนอกระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐาน
ทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนที่ผ่านมา ผูว้ ิจยั จึงได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ผล
การศึกษาเพื่อให้ได้รูปแบบกระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบน
ฐานทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ดังต่อไปนี้
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู้
เพื่อการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย วิธีการเรี ยนรู้ 4 ส่ วน ดังนี้ การกระตุ น้ การเรี ยนรู ้ ภายใน การ
เรี ยนรู ้เชิ งกระบวนการกลุ่ม การตระหนักรู ้ถึงสังคมและส่ วนรวม และการสร้างสรรค์แนวทางใหม่
โดยในแต่ละส่ วนของการเรี ยนรู ้ น้ นั ผูว้ ิจยั สามารถสังเคราะห์ผลการศึกษาออกเป็ น 2 ส่ วนคือ 1)
กระบวนการเรี ยนรู้ของนักการเมือง และ 2) กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยในส่ วนผลการศึกษาที่
1 กระบวนการเรี ยนรู ้ของนักการเมือง สามารถแบ่งการเรี ยนรู ้ ในกระบวนการออกเป็ น 4 ส่ วน คือ
การเรี ยนรู ้ ส่วนที่ 1 ก่ อให้เกิ ดการรู้ การเรี ยนรู ้ ส่วนที่ 2 ก่ อให้เกิ ดการเข้าใจ การเรี ยนรู ้ ส่วนที่ 3
ก่อให้เกิดการคิด และการเรี ยนรู ้ ส่วนที่ 4 ก่อให้เกิ ดการเปลี่ยน ซึ่ งสามารถจาแนกรายละเอียดของ
กระบวนการเรี ยนรู้ออกได้อีก 4 ขั้นตอน ดังนี้
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ส่ วนที่ 1 การกระตุ้นการเรียนรู้ ภายใน “รู้ ” แบ่งการเรี ยนรู ้ออกเป็ น 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย
1.1 รู้จกั ตนเอง 1.2 รู้จกั เปิ ดใจ 1.3 รู ้ความแตกต่าง 1.4 รู้ตวั ตน
ส่ วนที่ 2 การเรี ยนรู้ เชิ งกระบวนการกลุ่ม “เข้ าใจ” แบ่งการเรี ยนรู ้ ออกเป็ น 4 ขั้นตอน
ประกอบด้วย 2.1 เข้าใจเขา เข้าใจเรา 2.2 เข้าใจนา เข้าใจตาม 2.3 เข้าใจปั ญหา กล้าแลกเปลี่ยน 2.4
เข้าใจจุดร่ วม รวมกันเป็ นทีม
ส่ วนที่ 3 การตระหนักรู้ ถึงส่ วนรวมและสั งคม “คิด” แบ่งการเรี ยนรู ้ออกเป็ น 4 ขั้นตอน
ประกอบด้วย 3.1 คิดตั้งคาถาม หาคาตอบ 3.2 คิดออกนอกกรอบเดิม 3.3 คิดวิพากษ์ 3.4 คิดคานึงถึง
ผูอ้ ื่น
ส่ วนที่ 4 การสร้ างสรรค์ แนวทางใหม่ “เปลี่ยน” แบ่ งการเรี ยนรู้ ออกเป็ น 4 ขั้นตอน
ประกอบด้วย 4.1 เปลี่ยนตนเอง 4.2 เปลี่ยนมุมมอง 4.3 เปลี่ยนด้วยการใคร่ ครวญ 4.4 เปลี่ยนเพื่อปรับ
ดังรายละเอียดในรู ปแบบกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมือง
บนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 4 กระบวนการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมือง
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ผูว้ จิ ยั ได้สังเคราะห์กระบวนการจัดการเรี ยนรู้จากองค์ประกอบการจัดการเรี ยนรู้ตามทฤษฎี
การเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง และแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้เพื่ อการเปลี่ยนแปลง ร่ วมกับการวิจยั
และพัฒ นาในขั้น ตอนที่ ผ่า นมา ท าให้ พ บว่า ขั้ น ตอนของกระบวนการจัด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงนั้นมี 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การกาหนดเป้ าหมาย 2) การกาหนดเนื้ อหา 3) การ
ออกแบบกระบวนการ 4) การคัดเลือกกระบวนกร 5) การสร้างบรรยากาศ 6) การลงมือปฎิบตั ิหรื อ
การทดลอง 7) การสรุ ปหรื อถอดบทเรี ยน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การกาหนดเป้าหมาย ต้องศึกษาความต้องการของผูเ้ รี ยนโดยการสารวจหรื อ
สอบถามความต้องการของผูเ้ รี ยนเอง และความคาดหวังที่มีต่อกลุ่มผูเ้ รี ยน โดยในกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ย นแปลง
ในที่น้ ี ได้มีการกาหนดเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ ในการพัฒนาคุ ณลักษณะของนักการเมืองใน 4 ด้าน
ประกอบด้วย คุ ณลัก ษณะด้า นพฤติก รรม คุ ณลัก ษณะด้านจิ ตใจ คุ ณลัก ษณะด้านความคิด และ
คุณลักษณะด้านความรู ้ ซึ่ งเป็ นการกาหนดเป้ าหมายโดยผ่านกระบวนการคัดเลื อกคุณลักษณะจาก
การวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักการเมือง และประมวลผลทางสถิติเพื่อให้ได้ประเด็น
คุณลักษณะที่จะนามาใช้ในการทดลอง ดังนี้ 1)คุณลักษณะด้านพฤติกรรมในประเด็นเรื่ องการเป็ นผู้
มี ค วามรั บ ผิดชอบ และ2) ประเด็นเรื่ องการเป็ นผูม้ ี มนุ ษ ยสัมพันธ์ 3) คุ ณลัก ษณะด้านจิ ตใจใน
ประเด็นเรื่ องการเป็ นผูเ้ สี ยสละ 4) คุณลักษณะด้านความคิดในประเด็นเรื่ องการเป็ นผูม้ ีความคิด
แบบมีวิสัยทัศน์ 5) คุณลักษณะด้านความรู้ในประเด็นเรื่ องการเป็ นพลเมืองที่ดี และ6)ประเด็นเรื่ อง
การสร้างจิตสาธารณะ
2. การกาหนดเนื้อหา ในกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาคุ ณลักษณะของ
นักการเมื องบนฐานทฤษฎี การเรี ยนรู ้ เพื่อการเปลี่ ยนแปลงในที่ น้ ี ได้มีการกาหนดเนื้ อหาในการ
เรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ในการพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมือง ดังนั้น เนื้ อหา
ในการเรี ยนรู ้จึงเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย
เช่น การเรี ยนรู ้ในเรื่ องความเสมอภาค เสรี ภาพ และภราดรภาพ และการเรี ยนรู ้ในเรื่ องการเป็ นผูน้ า
และผูต้ าม การเรี ยนรู้บทบาทหน้าที่การเป็ นพลเมือง เป็ นต้น เพื่อให้เนื้ อหาสาระในการดาเนิ นการ
ในขั้นตอนต่อๆไปสามารถบรรลุถึงเป้ าหมายของการพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองได้
3. การออกแบบกระบวนการ ในกระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
ของนั ก การเมื อ งบนฐานทฤษฎี ก ารเรี ยนรู ้ เ พื่ อ การเปลี่ ย นแปลงในที่ น้ ี ได้ มี ก ารออกแบบ
กระบวนการเรี ยนรู ้ ให้อยู่บ นฐานทฤษฎี ก ารเรี ยนรู ้ เพื่ อการเปลี่ ยนแปลง โดยแบ่ งการออกแบบ
ออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
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3.1 การออกแบบกระบวนการ ในการออกแบบกระบวนการจัดการเรี ยนรู้
ฯใช้องค์ประกอบของทฤษฎีการเรี ยนรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยออกแบบการเรี ยนรู้ ให้เป็ นการ
เรี ยนรู ้ ผ่านประสบการณ์ การใคร่ ครวญ และการแลกเปลี่ ยนอย่างมี วิจารณญาณ เช่ น การลงมื อ
ปฏิบตั ิการตามที่กาหนดเพื่อให้เกิดประสบการณ์ใหม่แล้วทบทวนอารมณ์ความรู ้สึกที่ผุดเกิดขึ้นเพื่อ
นามาแลกเปลี่ยนแบ่งบันประสบการณ์และความรู ้สึกที่ผดุ เกิดขึ้นนั้นกับกลุ่มสมาชิ กเพื่อนาไปสู่ การ
ใคร่ ค รวญตนเองและท าความเข้า ใจภายในตนเองอย่า งลึ ก ซึ้ ง ซึ่ ง สามารถแบ่ ง แยกระดับ ของ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ออกเป็ น 4 ส่ วนคือ ส่ วนที่ 1 การกระตุน้ การเรี ยนรู ้ภายใน ส่ วนที่ 2 การ
เรี ย นรู ้ เชิ ง กระบวนการกลุ่ ม ส่ วนที่ 3 การตระหนัก รู ้ ถึ ง สั ง คมและส่ วนรวม และส่ ว นที่ 4 การ
สร้างสรรค์แนวทางใหม่ เพื่อให้สามารถเข้าถึงการเรี ยนรู ้ภายในตนเองแล้วค่อยๆขยายออกไปสู่ การ
เข้าใจกลุ่ม เข้าใจผูอ้ ื่ นและสังคมต่อไปเพื่อนาไปสู่ การปรั บเปลี่ ยนมโนทัศน์หรื อการสร้ างสรรค์
แนวทางใหม่ดว้ ยตนเองซึ่ งจะนาไปสู่ การบรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้ าหมายคุณลักษณะที่กาหนด
ไว้ได้
3.2 การออกแบบกิจ กรรม ในการออกแบบกิ จกรรมที่ นามาใช้เ ป็ น
เครื่ องมือในการเรี ยนรู้ในกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ในที่น้ ี ใช้กิจกรรมตามแนวคิดจิตตปั ญญาศึกษา
ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมที่ ทาให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ผ่าน 3 ฐานคือ ฐานกายหรื อการลงมือกระทา ฐานใจหรื อ
อารมณ์ และความรู ้ สึก และฐานปั ญญาหรื อการคิดวิเคราะห์ใคร่ ครวญ ซึ่ งมีลกั ษณะสอดคล้องกับ
การเรี ยนรู้ บนฐานทฤษฎี การเรี ยนรู้ เพื่อการเปลี่ ยนแปลง ผูว้ ิจยั จึ งคัดเลื อกกิ จกรรมตามแนวจิ ตต
ปั ญ ญามาใช้ ใ นการออกแบบกิ จ กรรมเพื่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ยนรู ้ ที่ ห ลากหลายและสร้ า งให้ เ กิ ด
ประสบการณ์ที่สดใหม่ในกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐาน
ทฤษฎี การเรี ยนรู ้ เพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยกิ จกรรมที่เลือกมานั้น จะเป็ นกิ จกรรมที่มีวตั ถุ ประสงค์
ของกิ จกรรมสอดคล้องกับเป้ าหมายของการพัฒนาคุ ณลักษณะของนักการเมือง และสามารถปรับ
เนื้ อหาให้สัมพันธ์กบั การเมืองการปกครองได้ ในการดาเนิ นกิ จกรรมใช้วิธีการฝึ กอบรมเชิ ง
ปฏิบตั ิการ เพื่อเน้นประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนรู้และสามารถก่อให้เกิ ดความตื่นตัว ปลุ กพลังความ
เป็ นผูน้ าในตนเอง เพื่อให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริ ง
4. คัดเลือกกระบวนกร หรื อผูอ้ านวยการเรี ยนรู้ (Facilitator) เป็ นขั้นตอนสาคัญที่
ทาให้กระบวนการสามารถดาเนิ นไปได้อย่างต่อเนื่ องและบรรลุ เป้ าหมาย โดยกระบวนกรใน
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลง จาเป็ นต้องมีคุณลักษณะที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
4.1 ต้องเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถในการสื่ อสารผ่านวัจนภาษาได้ดี เพื่อให้
สามารถสื่ อสารแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นได้อย่างชัดเจนตรงประเด็น มี ค วามสามารถในการจับ
ประเด็น มีไหวพริ บที่ดีสามารถคลี่คลายสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ และมีความเป็ นเหตุเป็ นผล
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4.2 ต้องเป็ นผูท้ ี่มีความเข้าใจในเรื่ องประชาธิ ปไตย เคารพในความเสมอ
ภาคเท่าเทียมกันให้เกียรติผอู ้ ื่น เปิ ดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่ วม พร้อมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
4.3 ต้องเป็ นผูท้ ี่สามารถกระตุน้ ให้เกิดการคิดออกนอกกรอบเดิมได้ โดย
สามารถตั้งประเด็นคาถามที่เป็ นคาถามนาให้คิดที่ก่อให้เกิดการสะท้อนกลับทางความคิดและการ
แลกเปลี่ยนอย่างมีวจิ ารณญาณ
4.4 ต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู้ความเข้าใจในการดาเนินกระบวนการเรี ยนรู้และ
กิจกรรมตามแนวจิตตปั ญญาศึกษา มีความสามารถในการอดทนรอ มีสติใคร่ ครวญ ไม่ตดั สิ นผูอ้ ื่น
ด้วยความคิดของตนเองต้องเปิ ดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงออกอย่างเท่าเทียมกัน และรู ้เป้ าหมายของ
การดาเนินกิจกรรม
4.5 ต้องเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถในการเชื่ อมโยงจับประเด็นระหว่างการ
เรี ยนรู ้ ในห้องเรี ยนและการเรี ยนรู ้ ในวิถีชีวิต เพื่อกระตุน้ ให้เกิ ดการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา
4.6 ต้องเป็ นผูท้ ี่เรี ยนรู ้อยูต่ ลอดเวลา โดยเป็ นผูท้ ี่ยอมรับคาวิพากษ์วิจารณ์
และปรับปรุ งพัฒนา ใคร่ ครวญทบทวนตนเองอยูเ่ สมอ
5. การสร้ า งบรรยากาศ โดยแบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ บรรยากาศภายใน
กระบวนการ และบรรยากาศก่อนการปฏิบตั ิการ
5.1 บรรยากาศภายในกระบวนการต้องเป็ นการสร้ างให้เกิ ดความผ่อน
คลายเป็ นมิ ต รโดยต้องไม่ เป็ นทางการให้ เกิ ดความใกล้ชิ ด ระหว่า งคณะวิท ยากรและผูเ้ ข้า ร่ ว ม
กิจกรรม สร้ างบรรยากาศแห่ งการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกันเองและผูเ้ รี ยนกับกระบวน
กร เพื่อให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนความคิดที่เปราะบางและการกล้าที่จะเปิ ดเผยตัวตน
รู ปแบบการสื่ อสารในกระบวนการใช้วิธีการสื่ อสารแบบไม่เป็ นทางการ โดยการใช้วิธีการเรี ยกชื่ อ
เล่น เพื่อให้เกิดความใกล้ชิดกันมากยิง่ ขึ้น และสามารถทาให้จดจาชื่อเพื่อนได้รวดเร็ ว
5.2 บรรยากาศก่ อนการปฏิ บ ตั ิ ก าร หมายถึ ง การเลื อกสถานที่ หรื อ
ห้อ งเรี ย นส าหรั บ จัด กระบวนการ ต้อ งเลื อ กสถานที่ ที่ มี ข นาดกว้า งเพี ย งพอรองรั บ กับ จานวน
ผูเ้ ข้าร่ วมเนื่ องจากต้องใช้การเคลื่ อนไหวร่ างกาย ใช้พ้ืนที่ภายในห้องในการทากิจกรรมจึงมีความ
จาเป็ นต้องเป็ นห้องที่มีพ้ืนที่โล่งที่สามารถปรับเปลี่ยนสภาพห้องเรี ยนให้เป็ นแบบใดก็ได้ เช่น การ
จัดวางที่นงั่ เป็ นวงกลมเพื่อให้สามารถมองเห็นกันได้ครบหมดทุกคน หรื อการยกเก้าอี้และโต๊ะออก
เพื่ อ ให้ นั่ง หรื อนอนบนพื้ น ได้ หรื อเป็ นสถานที่ นอกห้อ งเรี ย น เช่ น ศาลากลางสวนธรรมชาติ
เป็ นต้น

224
6. การลงมือปฏิบัติและการทดลอง เมื่อได้เป้ าหมาย เนื้ อหา กระบวนการ กิจกรรม
และกระบวนกรเรี ยบร้อยแล้ว สิ่ งสาคัญในการเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลง คือ การลงมือปฏิบตั ิ หรื อ
ทดลองด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ ที่ตระหนักจากภายในและเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง
และจาเป็ นต้องมีการทบทวนหรื อการปฏิ บตั ิ ซ้ าอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงอย่าง
ยัง่ ยืน
7. การสรุ ปและการถอดบทเรียน เป็ นส่ วนที่สาคัญสาหรับการรวบยอดความคิด
หลังจากการดาเนินกระบวนการซึ่ งจะใช้วธิ ี การประชุมกลุ่ม หรื อการแลกเปลี่ยนในวงสนทนา หรื อ
การเขียนบทสะท้อนความรู้สึก หรื อการจดบันทึกการทบทวนตนเองก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้มี
โอกาสสรุ ป ตกตะกอนความคิ ดจากการท ากิ จกรรม และเป็ นการต่ อยอดความคิ ดจากการถอด
บทเรี ยนร่ วมกันกับผูอ้ ื่น เพื่อให้สามารถนาผลจากการเรี ยนรู ้ไปใช้ในการทบทวนตนเองได้ รวมไป
ถึงกระบวนกรและผูจ้ ดั กระบวนการเรี ยนรู้จะสามารถเข้าใจผูเ้ รี ยนและทราบถึงเงื่อนไขปั จจัยที่เป็ น
ข้อจากัดของการดาเนิ นกระบวนการเพื่อนาไปปรั บ ปรุ งและพัฒนาให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพมากยิ่ง
ขึ้นได้
ขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ท้ งั 7 ขั้นตอนนั้นสามารถแสดงดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
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จากการวิเคราะห์ข้ นั ตอนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ ยนแปลงโดยพิจารณาจาก
การวิจยั และพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐานทฤษฎี
การเรี ยนรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงทาให้สามารถสังเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อให้สามารถนากระบวนการที่
ค้นพบนี้ไปปรับใช้กบั การพัฒนาคุณลักษณะในกลุ่มตัวอย่างอื่นๆได้ โดยพบว่ามี องค์ ประกอบของ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ 9 ข้อ ดังต่อไปนี้
1. เป้าหมาย ในกระบวนการจัดการเรี ย นรู้ บนฐานทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ เพื่ อการ
เปลี่ ยนแปลง จาเป็ นต้องมี เป้ าหมายหรื อตัวชี้ วดั ในการเปลี่ ยนแปลงที่ ชัดเจน เพื่อทาให้สามารถ
กาหนดทิศทางในการเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างถูกต้องว่ามีเป้ าหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลง
สิ่ งใด ซึ่ งการได้มาซึ่ งเป้ าหมายนั้นขึ้นอยูก่ บั ความต้องการของผูเ้ รี ยนด้วย เพราะการเปลี่ยนแปลงที่
เกิ ดขึ้นจะต้องมาจากการเรี ยนรู ้ ภายในตัวตนของผูเ้ รี ยนเอง ซึ่ งในที่น้ ี เป้ าหมายในกระบวนการคือ
การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะภายในตัวนักการเมือง 6 ประเด็นดังที่กล่าวมาแล้ว
2. เนื้ อ หา เป็ นอี ก ส่ ว นที่ มี ค วามส าคัญ ในการก าหนดความเป็ นเอกภาพใน
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการ
เปลี่ ย นแปลง โดยเนื้ อ หาจะต้อ งมี ค วามสอดคล้ อ งกับ เป้ าหมายที่ ว างไว้เ พื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น
กระบวนการเป็ นไปอย่างราบรื่ นตรงตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่ งในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้
เนื้ อหาที่ เป็ นเรื่ องเกี่ ยวข้องกับการเมื องและเชื่ อมโยงกับเป้ าหมายคุ ณลักษณะที่ พึงประสงค์ของ
นักการเมืองได้
3. กระบวนการและกิจกรรม ในส่ วนของกระบวนการและกิ จกรรมจะต้องใช้
กระบวนการเรี ยนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา คือการเรี ยนรู้ ฐานปั ญญา ฐานกาย และฐานใจ เพื่อให้
เกิดการความเชื่ อมโยงการเรี ยนรู ้ ในส่ วนต่างๆไปพร้ อมกันอย่างเป็ นขั้นเป็ นตอนทั้ง ประสบการณ์
ทางกาย ทางความรู ้สึก และทางการคิด โดยเน้นให้เกิดการเรี ยนรู ้ภายในจากตนเอง จากการเรี ยนรู ้
เชิ งกระบวนการกลุ่ม การตระหนักรู ้ ถึงสังคมและส่ วนรวม และการสร้ างสรรค์แนวทางใหม่ดว้ ย
ตนเอง โดยมีกิจกรรมเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้ที่จะนาไปสู่ การใคร่ ครวญทบทวนตนเอง
4. วิธีการ ในการเรี ยนรู้บนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงจะต้องใช้
วิธี ก ารตามแนวทางของทฤษฎี ประกอบด้วย การเรี ย นรู ้ ผ่า นประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ด้วยการ
ใคร่ ครวญ และการเรี ยนรู ้ดว้ ยการแลกเปลี่ ยนอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่ งต้องจัดให้มีองค์ประกอบทั้ง 3
ด้า นในการออกแบบวิธี ก ารเรี ย นรู้ โดยในการวิจ ัย ครั้ งนี้ ใช้กิ จ กรรมตามแนวจิ ตตปั ญญาเป็ น
เครื่ องมือในการเรี ยนรู ้ฐานกาย เพื่อให้เกิดประสบการณ์ ใช้วิธีการทบทวนความรู ้สึกของตัวเองเพื่อ
นามาสู่ การคิดใคร่ ครวญตนเองแล้วจึงนาความรู ้สึกออกมาแลกเปลี่ยนอย่างมีวจิ ารณญาณ

226
5. บรรยากาศในการเรี ยนรู้ การสร้ า งบรรยากาศที่ ดีที่ผ่อนคลายแบบไม่ เป็ น
ทางการ หรื อบรรยากาศแบบประชาธิ ปไตยเป็ นบรรยากาศการอยูร่ ่ วมกันด้วยความเท่าเทียมกันใน
แนวระนาบจะนามาซึ่ งการเปิ ดเผยตัวตน การกล้าแลกเปลี่ยนและกล้าเปิ ดเผยตัวตนที่แท้จริ ง กล้า
แสดงความรู้สึกเปราะบาง หรื อกล้าแสดงความซื่ อสัตย์ต่อความรู ้สึกตนเองและเพื่อนร่ วมชั้น จะทา
ให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยในการปลดปล่อยความรู ้สึก ซึ่ งจะนาไปสู่ การเรี ยนรู ้ตวั ตนด้วยตัวเอง และการ
เรี ยนรู้จากการสะท้อนมุมมองจากผูอ้ ื่น
6. การถอดบทเรี ยน เป็ นองค์ประกอบที่ มี ความส าคัญมากในระดับบุคคลที่ จะ
นาไปสู่ การเปลี่ ยนแปลง ทุกครั้งที่ทากิ จกรรมจะต้องมีการถอดบทเรี ยนเพื่อให้เกิ ดการตกตะกอน
ทางความคิดและการใคร่ ครวญ เกิดความคิดรวบยอด เกิดการวิพากษ์และการแตกหน่อทางความคิด
อย่างไม่หยุดยิง่ อันจะนามาสู่ การสร้างกรอบมโนทัศน์ใหม่ในการเปลี่ยนแปลงหรื อการยืนยันกรอบ
มโนทัศน์เดิมที่บุคคลยึดถือไว้
7. กระบวนกร หรื อผูอ้ านวยการเรี ยนรู ้ เป็ นผูท้ ี่มีบทบาทในการชี้ นาการเรี ยนรู ้ซ่ ึ ง
ในที่น้ ีเป็ นการนาความคิดเพื่อให้เกิดการแตกหน่อความคิดใหม่ๆมิใช่การครอบงาทางความคิดหรื อ
การสั่งการ หากแต่เป็ นการเชิ ญชวนให้ร่วมกันคิดร่ วมกันทาให้เกิ ดความรั กความเมตตาในกลุ่ ม
กระบวนกรที่ ดี จ ะต้อ งสามารถปรั บ เปลี่ ย นตนเองและเรี ย นรู ้ สิ่ ง ใหม่ ไ ปพร้ อ มกับ ผูเ้ รี ย นด้ว ย
ตลอดเวลา และมีหน้าที่เป็ นผูโ้ อบอุม้ ให้เกิดบรรยากาศแห่ งการเรี ยนรู ้ อย่างเป็ นมิตร ไม่ตดั สิ นและ
ชี้ แนะพฤติ ก รรม ความคิ ด และความรู ้ สึกของผูเ้ รี ยนแต่ตอ้ งเข้า ใจธรรมชาติ ของผูเ้ รี ยนและเปิ ด
โอกาสให้ทุกคนมีส่วนได้เรี ยนรู ้ร่วมกัน
8. กลุ่มเป้าหมาย หรื อผูเ้ รี ยนจะต้องมีความสนใจและมีความเข้าใจในการเข้าร่ วม
กระบวนการ ถ้าหากกลุ่มเป้ าหมายเห็ นความสาคัญและมีความตั้งใจที่จะเปลี่ ยนแปลงตนเองเป็ น
พื้นฐานอยูแ่ ล้วจะยิง่ ช่วยเสริ มแรงให้กระบวนการสามารถดาเนิ นไปได้ อีกทั้งความแตกต่างของภูมิ
หลังประสบการณ์ของกลุ่มเป้ าหมายจะนามาซึ่ งการขยายมุมมองความคิดทาให้เกิดความคิดใหม่ใน
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์อนั นาไปสู่ การสร้างสรรค์แนวทางใหม่หรื อการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
9. เครือข่ ายแห่ งการเรี ยนรู้ จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า การสร้าง
เครื อข่ายการเรี ยนรู ้เป็ นส่ วนที่สาคัญในการรักษาความสัมพันธ์ในกลุ่มแม้วา่ การเรี ยนรู ้ร่วมกันจะจบ
แล้ว แต่การจัดตั้งกลุ่มเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ของบุคคลที่ผา่ นการเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลงมาแล้วจะ
เป็ นประโยชน์ ใ นการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ นระยะยาว และใช้เ ครื อข่ า ยเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการ
แลกเปลี่ยนอย่างมีวจิ ารณญาณกับผูอ้ ื่นที่มีใจยินยอมรับฟังได้
องค์ประกอบของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ท้ งั 9 ข้อนั้นสามารถแสดงดังภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 องค์ประกอบกระบวนการจัดการเรี ยนรู้
กล่าวโดยสรุ ป กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ เพื่ อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐาน
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงนั้น จะต้องมีองค์ประกอบในการจัดกระบวนการ 9 ด้าน คือ
1) เป้ าหมาย 2) เนื้อหา 3) กระบวนการและกิจกรรม 4) วิธีการ 5) บรรยากาศในการเรี ยนรู้ 6) การ
ถอดบทเรี ยน 7) กระบวนกร 8) กลุ่มเป้ าหมาย และ 9) เครื อข่ายแห่ งการเรี ยนรู ้ โดยมีรายละเอียด
ขั้นตอนในการดาเนินการจัดกระบวนการ 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การกาหนดเป้ าหมาย 2) การ
กาหนดเนื้ อหา 3) การออกแบบกระบวนการ 4) การคัดเลือกกระบวนกร 5) การลงมือปฏิบตั ิหรื อ
การทดลอง 6) การสร้างบรรยากาศ 7) การสรุ ปหรื อถอดบทเรี ยน เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู้บนฐาน
ทฤษฎี อันจะนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงภายในหรื อคุณลักษณะของนักการเมืองที่พึงประสงค์

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้เทคนิคการศึกษาแบบ
ผสมผสานที่มีวตั ถุ ประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักการเมือง 2) เพื่อ
พัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู้
เพื่อการเปลี่ยนแปลงและ 3) เพื่อนาเสนอกระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่ อพัฒนาคุณลักษณะของ
นัก การเมื องบนฐานทฤษฎี การเรี ย นรู้ เพื่อการเปลี่ ย นแปลง โดยแบ่ง การศึ ก ษาออกเป็ น 4 ตอน
ประกอบด้วย ตอนที่ 1 การศึ ก ษาเอกสารที่ เกี่ ย วกับ คุ ณลัก ษณะของผูน้ าและนัก การเมื องที่ พึ ง
ประสงค์ ร่ วมกับการสัมภาษณ์ นักวิชาการ ผูบ้ ริ หารสถาบันพัฒนานัก การเมืองในประเทศและ
นัก การเมื องที่ มี ค วามแตกต่ า งทางความคิ ดและอุ ดมการณ์ ท างการเมื องทั้ง พรรคฝ่ ายค้า นและ
ฝ่ ายรัฐบาล เพื่อให้ได้ขอ้ มูลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักการเมืองมาพัฒนาเป็ นแบบสารวจ
ความคิ ดเห็ นของนักการเมื องและประชาชนทัว่ ไปทั้ง 4 ภู มิภาคทัว่ ประเทศ และนาข้อมูลมา
ประมวลผลทางสถิ ติ ด้ว ยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป เพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ งคุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ข อง
นัก การเมื อ งส าหรั บ ใช้เ ป็ นเกณฑ์ ใ นการก าหนดเนื้ อ หา วิ ธี ก ารออกแบบและวิ ธี ก ารบริ ห าร
กระบวนการเรี ยนรู้ที่เหมาะสม
ตอนที่ 2 เป็ นขั้นตอนการพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู้ เพื่ อพัฒนาคุ ณลัก ษณะของ
นักการเมืองบนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในขั้นตอนนี้ ใช้เทคนิ ควิธีการวิจยั แบบ
วิจยั และพัฒนา( Research and Development) แบ่งขั้นตอนในการศึกษาออกเป็ น 6 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1
การยกร่ างกระบวนการและกิจกรรม (R1) ขั้นที่ 2 การพัฒนาโดยผูท้ รงคุณวุฒิ (D1) ขั้นที่ 3 การ
ทดลองช่ วงที่ 1 (R2) ขั้นที่ 4 การปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการครั้ งที่ 1 (D2) ขั้นที่ 5 การ
ทดลองช่วงที่ 2 (R3) และขั้นที่ 6 การปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการครั้งที่ 2 (D3) เมื่อได้ผล
การศึกษาแล้วจึงนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลและประมวลผลเป็ นขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรี ยนรู้
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ตอนที่ 3 นาผลจากตอนที่ 2 เสนอต่อที่ประชุมผูท้ รงคุณวุฒิในการศึกษาเพื่อหาข้อสรุ ปและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งกระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบน
ฐานทฤษฎี การเรี ยนรู้ เพื่อการเปลี่ ยนแปลง อันนาไปสู่ ตอนที่ 4 คือการสังเคราะห์กระบวนการ
จัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
อันมีผลสรุ ป การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
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1.สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง กระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐาน
ทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ผูว้ จิ ยั สรุ ปผลการวิจยั ออกเป็ น 4 ตอนคือ
1.1 ผลการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักการเมือง
1.2 การพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐาน
ทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
1.3 การนาเสนอกระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐาน
ทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
1.4 การสังเคราะห์ กระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบน
ฐานทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ผลการศึกษาคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ของนักการเมือง
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ ยวข้องกับคุ ณลักษณะของนักการเมืองที่พึงประสงค์ท้ งั ใน
และต่างประเทศร่ วมกับการสัมภาษณ์นกั วิชาการด้านรัฐศาสตร์ ผูบ้ ริ หารสถาบันพัฒนานักการเมือง
ในประเทศไทยและนักการเมืองที่มีความแตกต่างทางความคิดและอุดมการณ์ ทางการเมืองทั้งฝ่ าย
ค้านและฝ่ ายรัฐบาล ผูว้ จิ ยั นาผลการศึกษามาออกแบบสารวจความคิดเห็นของประชาชนทัว่ ไปและ
นัก การเมื อ งระดับ ชาติ แ ละระดับ ท้อ งถิ่ น ถึ ง การจัด ระดับ ความส าคัญ ของคุ ณ ลัก ษณะของ
นักการเมื องที่พึงประสงค์ โดยผลการศึกษาซึ่ งได้จากการสังเคราะห์ การศึก ษาเอกสารและการ
สัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิก่อนนามาออกแบบแบบสารวจความคิดเห็นพบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักการเมืองสามารถแบ่งออกเป็ น 4 ด้านโดยในแต่ละด้านแบ่งออกเป็ นประเด็นย่อยของ
คุณลักษณะพึงประสงค์จากแบบสารวจความคิดเห็น ดังนี้
1) คุณลักษณะด้านพฤติกรรม ประกอบด้วย ประเด็นย่อย 9 ประเด็น คือ 1.1 การ
เป็ นผูท้ ี่มีความซื่ อตรงต่อหน้าที่ 1.2 การเป็ นผูท้ ี่มีความรับผิดชอบ 1.3 การเป็ นผูท้ ี่มีความซื่ อสัตย์
สุ จริ ต 1.4 การเป็ นผูท้ ี่มีมนุ ษยสัมพันธ์ 1.5 การเป็ นผูม้ ีความขยันตั้งใจ 1.6 การเป็ นผูท้ ี่มีความ
พยายามใฝ่ รู้พฒั นาตนเอง 1.7 การเป็ นผูท้ ี่รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น 1.8 การเป็ นผูม้ ีความเชื่ อมัน่
ในตนเอง และ 1.9 การเป็ นผูม้ ีความน่าเชื่อถือ
2) คุณลักษณะด้านจิตใจ ประกอบด้วย ประเด็นย่อย 6 ประเด็นคือ 2.1 การเป็ นผูม้ ี
จิตใจที่รักความยุติธรรม 2.2 การเป็ นผูม้ ีคุณธรรมยึดมัน่ ความดี 2.3 การเป็ นผูม้ ีความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่
2.4 การเป็ นผูม้ ีจิตใจกว้างขวางยอมรับสิ่ งใหม่ 2.5 การเป็ นผูม้ ีจิตในหนักแน่น และ2.6 การเป็ นผูม้ ี
ความเสี ยสละ
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3) คุณลักษณะด้านความคิด ประกอบด้วย ประเด็นย่อย 7 ประเด็นคือ 3.1การเป็ นผู้
มีความคิดแบบเชิ งกลยุทธ์ 3.2 การเป็ นผูม้ ีความคิดเชิ งระบบ 3.3 การเป็ นผูม้ ีความคิดแบบ
สร้างสรรค์ 3.4 การเป็ นผูม้ ีความคิดที่มีวิสัยทัศน์ 3.5 การเป็ นผูม้ ีความคิดแบบบูรณาการ 3.6 การ
เป็ นผูม้ ีความคิดแบบประนีประนอม และ 3.7 การเป็ นผูท้ ี่มีอุดมการณ์ทางการเมืองและสังคม
4) คุณลักษณะด้านความรู้ ประกอบด้วย ประเด็นย่อย 6 ประเด็น คือ 4.1ความรู้
ด้านการเมือง 4.2 ความรู้ดา้ นกฎหมาย 4.3 ความรู้ดา้ นนโยบาย 4.4 ความรู้ดา้ นสังคมและศาสนา 4.5
ความรู้ดา้ นจิตวิทยา และ4.6 ความรู้ดา้ นการสื่ อสารและเทคโนโลยี
จากผลการสารวจระดับความสาคัญของตัวแปรคุณลักษณะทั้ง 4 ด้าน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนและกลุ่ มนักการเมื องให้ระดับความสาคัญ ของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักการเมืองในประเด็นย่อยในแต่ละด้านแตกต่างกัน ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างประชาชนให้ความสาคัญ
กับคุ ณลักษณะด้านพฤติก รรมในประเด็นการเป็ นผูม้ ีความรับผิดชอบ คุ ณลักษณะด้านจิตใจใน
ประเด็ น การเป็ นผู้เ สี ย สละ คุ ณ ลัก ษณะด้า นความคิ ด ในประเด็ น การเป็ นผู้มี วิ สั ย ทัศ น์ และ
คุ ณ ลัก ษณะด้า นความรู้ ใ นประเด็ น การเป็ นพลเมื อ งที่ ดี และการสร้ า งจิ ต ส านึ ก สาธารณะ
กลุ่มตัวอย่างนักการเมืองให้ความสาคัญกับคุณลักษณะด้านพฤติกรรมในประเด็นการเป็ นผูม้ ีมนุษย
สัมพันธ์ คุณลักษณะด้านจิตใจในประเด็นการเป็ นผูเ้ สี ยสละ คุณลักษณะด้านความคิดในประเด็น
การเป็ นผูม้ ีวิสัยทัศน์ และคุ ณลักษณะด้านความรู้ ในประเด็นการเป็ นพลเมืองที่ดี ซึ่ งผูว้ ิจยั จึงนา
ประเด็นคุ ณลักษณะในด้านต่างๆที่ มีค่าคะแนนเป็ นอันดับหนึ่ งของกลุ่ มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ มใน
6 ประเด็ น ดัง นี้ 1) คุ ณ ลัก ษณะด้า นพฤติ ก รรมในประเด็ น การเป็ นผู้ที่ มี ค วามรั บ ผิด ชอบ 2)
คุ ณลักษณะด้า นพฤติกรรมในประเด็นการเป็ นผูท้ ี่ มีมนุ ษยสัมพันธ์ 3) คุ ณลัก ษณะด้านจิตใจใน
ประเด็นเรื่ องการเป็ นผูม้ ีความเสี ยสละ 4) คุณลักษณะด้านความคิดในประเด็นการเป็ นผูม้ ีความคิดที่
มี วิสั ย ทัศ น์ 5) คุ ณลัก ษณะด้า นความรู้ ใ นประเด็ นความรู้ ค วามเข้าใจเรื่ องการเป็ นพลเมื อ งที่ ดี
6) คุณลักษณะด้านความรู้ในประเด็นการสร้างจิตสานึ กสาธารณะ โดยผลการศึกษาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ในตอนที่ 1 นี้ ผูว้ จิ ยั ได้นามาพัฒนาเป็ นเกณฑ์ตวั ชี้วดั ในการศึกษาในตอนต่อไป
1.2 การพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐาน
ทฤษฎีการเรียนรู้ เพือ่ การเปลีย่ นแปลง
ผูว้ ิจยั ใช้เทคนิควิธีการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) โดยแบ่งขั้นตอน
ในการศึกษาออกเป็ น 6 ขั้น ดังนี้
1.2.1 การยกร่ างกระบวนการและกิจกรรม (R1) ผูว้ ิจยั นาผลการศึกษาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของนักการเมืองที่ได้จากการสารวจในตอนที่ 1 มาใช้พฒั นาร่ วมกับแนวทางบนฐาน
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ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ เ พื่ อ การเปลี่ ย นแปลงและกิ จ กรรมตามแนวจิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ไ ด้ร่ า ง
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการ
เปลี่ ยนแปลง ซึ่ ง การยกร่ างดัง กล่ าว ประกอบด้วยกระบวนการ 8 ประการ ดัง นี้ 1) การกาหนด
เป้ าหมาย 2) การกาหนดเนื้ อหา 3) การออกแบบกระบวนการ 4) การออกแบบกิ จกรรม 5) การ
คัดเลือกผูด้ าเนินกระบวนการ 6) การสร้างแบบสังเกตและประเมินผล 7) การลงมือปฏิบตั ิหรื อการ
ทดลอง และ 8) การถอดบทเรี ยน
1.2.2 การพัฒนากระบวนการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (D1) ผูว้ ิจยั จึงนากระบวนการทั้ง 8
ประเด็นเสนอต่อผูท้ รงคุ ณวุฒิ ด้านการเรี ยนรู้ เพื่ อการเปลี่ ยนแปลง และผูท้ รงคุ ณวุฒิด้านการจัด
การศึ ก ษาส าหรั บ นัก การเมื อ ง จ านวน 8 ท่ า น โดยวิ ธี ก ารการสนทนากลุ่ ม (Focus Group
Discussion) เพื่อให้ได้กระบวนการและกิ จกรรม ประกอบไปด้วยกระบวนการเรี ยนรู้ 4 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 การกระตุ น้ การเรี ยนรู ้ ภายใน ส่ วนที่ 2 การเรี ยนรู ้ เชิ งกระบวนการกลุ่ม ส่ วนที่ 3 การ
ตระหนัก รู ้ ถึ งส่ วนรวมและสั งคม และส่ วนที่ 4 การสร้ างสรรค์แนวทางใหม่ โดยมีรายละเอีย ด
กิจกรรมในแต่ละกระบวนการ ดังนี้ ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ลักษณะการจัดกิจกรรม
ขั้นตอนในการดาเนิ นกิ จกรรม วิธีการและเครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน และตัวชี้ วดั คุ ณลักษณะที่
พึงประสงค์ในการประเมินกิจกรรมเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือสาหรับการทดลองในขั้นตอนต่อไป
1.2.3 การทดลองครั้งที่ 1 (R2) การทดสอบกระบวนการและกิจกรรม โดยการ
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างซึ่ งประกอบด้วย 1) กลุ่มนักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่เคยผ่าน
การเลื อกตั้งหรื อแต่งตั้งมาแล้ว 1 สมัย จานวน 7 คน และ 2) กลุ่มบุคคลที่มีความสนใจจะเป็ น
นักการเมืองในอนาคตจานวน 11 คน โดยกลุ่ มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ มมี ความแตกต่างหลากหลาย
ทางด้า นประสบการณ์ เพศและอายุ เพื่ อ เข้า สู่ ก ารทดลองในครั้ งที่ 1 ซึ่ งประกอบด้วยวิธี ก าร
รวบรวมผลการเก็บข้อมูลจากการดาเนิ นกระบวนการโดยวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่ วมของผูว้ ิจยั
การสะท้อนความคิ ดของกลุ่มตัวอย่างจากการสนทนาและการเขียนบันทึก และการประชุ มกลุ่ ม
กระบวนกร(Facilitators) ในการดาเนิ นกิจกรรมของกระบวนการ โดยผลการทดลองกระบวนการ
ในครั้งที่ 1 เรื่ องการให้ความสาคัญของกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 4 ส่ วน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกิดการเรี ยนรู้
ส่ วนที่1) การกระตุน้ การเรี ยนรู ้ภายใน การเรี ยนรู ้ส่วนที่ 2 การเรี ยนรู ้ เชิ งกระบวนการกลุ่ม และ
การเรี ยนรู ้ส่วนที่ 3 การตระหนักรู ้ถึงส่ วนรวมและสังคม จากการทากิจกรรมผูน้ า 4 ทิศ แผนที่ชีวิต
การร่ างธรรมนูญการเรี ยนรู ้ กลุ่มกิจกรรมอานาจเหนื อ กิจกรรมภาพ 3 ภาพ และกิจกรรมแม่น้ าพิษ
ซึ่ งการเรี ยนรู ้ ในส่ วนที่ 4 สร้ างสรรค์แนวทางใหม่ยงั ไม่พบในขั้นตอนนี้ การเปลี่ ยนแปลงของ
คุณลักษณะที่พบเพิ่มเติมในขั้นตอนนี้ คือ คุณลักษณะด้านพฤติกรรมในการยอมรับฟังผูอ้ ื่น รู้จกั
ตนเอง และเข้าใจความแตกต่าง คุณลักษณะด้านจิตใจในการเป็ นผูม้ ีจิตใจกว้างขวางยอมรับสิ่ งใหม่
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คุ ณลักษณะด้านความคิ ดในการเป็ นผูม้ ี ความคิ ดเชิ ง กลยุทธ์ ใ นการวางแผน แก้ปัญหาและสร้ า ง
โอกาส คุณลักษณะด้านความรู้ในเรื่ องการเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่นและการสื่ อสารต่อที่สาธารณะ
1.2.4 การปรั บปรุ งและพัฒนากระบวนการครั้ งที่ 1 (D2) ผลจากประชุ มกลุ่ม
กระบวนกรและผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่า ต้องเพิ่มความเข้มข้นของกระบวนการและกิจกรรม โดยเน้นการ
เรี ยนรู ้ ในส่ วนที่ 2 ได้แก่ การเรี ยนรู ้ เชิ งกระบวนการกลุ่มและการเรี ยนรู ้ ในส่ วนที่ 3 ได้แก่ การ
ตระหนักรู้ถึงสังคมและส่ วนรวมเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยนากิ จกรรมเดิ มมาทาซ้ าแต่ปรับเปลี่ยนวิธีการ
ตั้งคาถามของกระบวนกรและวิธีการแลกเปลี่ยนให้กลุ่มตัวอย่างสามารถเชื่ อมโยงเข้าสู่ วิถีชีวิตให้
เป็ นเรื่ องใกล้ตวั กับกลุ่มตัวอย่าง อาทิ ประเด็นการเมือง เพื่อ ให้เกิ ดการคิดและการตระหนักรู ้ ถึง
สังคมและส่ วนรวมมากยิ่งขึ้นอันจะนาไปสู่ การเรี ยนรู ้ ในส่ วนที่ 4 ได้แก่ การสร้างสรรค์แนวทาง
ใหม่ หรื อการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
1.2.5 การทดลองครั้ งที่ 2 (R3) ผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูลจากการสังเกตอย่างมีส่วนร่ วม
และจากการที่กลุ่มตัวอย่างได้สะท้อนความคิดเห็นและความรู ้สึกผ่านการแลกเปลี่ยนในห้องเรี ยน
และการเขียนบันทึกส่ วนตัว ซึ่ งสามารถแบ่งผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าวออกเป็ น 5 ประเด็น 1)
การวิเคราะห์กิจกรรม 2) การวิเคราะห์กระบวนกร 3) การวิเคราะห์บรรยากาศ
4) การ
วิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง และ 5) การวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการโดยกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งสามารถ
สรุ ปผลการวิเคราะห์ข ้อมูล ได้ ดัง นี้ 1) การวิเคราะห์ กิจกรรมพบว่าการทากิ จกรรมที่ เกี่ ยวกับ
ความคิดนั้น กลุ่มนักการเมืองจะมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมได้ดีกว่ากิจกรรมที่ตอ้ งลงมือปฏิบตั ิ
เช่น การทากิจกรรมสุ นทรี ยสนทนา การชมภาพยนตร์ การอภิปรายภาพ และการถอดบทเรี ยน 2)
คุ ณลักษณะของกระบวนกรที่จะสามารถนากิ จกรรมได้ดีน้ ัน ต้องมี ความใจเย็น และเข้าใจความ
แตกต่างและตัวตนของกลุ่มตัวอย่างที่หลากหลาย และต้องมีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านโดยเฉพาะ
ด้านการเมือง ดังนั้น กระบวนกรที่มีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน อาทิ กระบวนกรที่มีความรู้ความ
เข้าใจทางด้านการเมือง กระบวนกรที่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
จะสามารถนากิจกรรมและควบคุมสถานการณ์ได้แตกต่างกันด้วย 3) การวิเคราะห์บรรยากาศ
สาหรับการทดลองครั้งที่ 2 นี้ กลุ่มตัวอย่างเปิ ดเผยตัวตนมากยิ่งขึ้นจึงทาให้เกิดบรรยากาศแห่ งการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ฐานปั ญญาเพิ่มมากขึ้น 4) การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ความเข้า ใจในการเรี ย นรู้ เ ชิ ง กระบวนการกลุ่ ม มากขึ้ นโดยพบจากการสะท้อ นความรู ้ สึ ก ท้า ย
กิ จกรรมและการบันทึ กประสบการณ์ ข องกลุ่ มตัวอย่าง มี สมาธิ ในการทากิ จกรรมและสามารถ
เชื่อมโยงกิจกรรมเข้ากับวิถีชีวติ ของตนเองและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้มากยิง่ ขึ้น การเรี ยนรู้ใน
ส่ วนที่ 4 การสร้างสรรค์แนวทางใหม่เกิดขึ้นจากการถอดบทเรี ยนร่ วมกันและการสุ นทรี ยสนทนา
ซึ่ งการเก็บข้อมูลจากการเว้นระยะและติดตามประชุ มกลุ่มหลังการทดลองพบว่ากลุ่มตัวอย่างบาง
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คนสามารถเชื่อมโยงถึงการปรับเปลี่ยนในวิถีชีวิตประจาวันได้ การเปลี่ยนแปลงของคุณลักษณะที่
พบเพิ่มเติมในขั้นตอนนี้ คือ คุณลักษณะด้านพฤติกรรมในเรื่ องความรับผิดชอบต่อการกระทาและ
คาพูดของตนเอง การซื่ อตรงต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายคุณลักษณะด้านจิตใจในการเป็ นผูม้ ี ความ
เอื้ อเฟื้ อเผื่อแผ่ การเอาใจเขามาใส่ ใ จเรา คุ ณลัก ษณะด้านความคิดในการเป็ นผูม้ ี ความคิ ดแบบ
ประนีประนอมรักษาผลประโยชน์ของทุกฝ่ ายและการคิดคานึงถึงผูอ้ ื่น คุณลักษณะด้านความรู้ใน
เรื่ องการเป็ นผูน้ าผูต้ าม และ 5) การวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการโดยกลุ่มตัวอย่าง ในประเด็น
นี้ พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งประเมิ น ความพึ ง พอใจกับ กระบวนกรและผู ้เ ข้า ร่ ว มกิ จ กรรมมากที่ สุ ด
รองลงมาคือประโยชน์ที่ได้รับจากการทากิจกรรมต่างๆอันได้แก่ กิจกรรมผูน้ า 4 ทิศ กิจกรรมขับ
รถตาบอด กิ จกรรมแม่ เหล็ ก กิ จ กรรมพรหมสี่ หน้า กิ จกรรมภาพ 3 ภาพ กิ จกรรมแม่ น้ า พิ ษ
กิจกรรมสุ นทรี ยสนทนา และกิจกรรมการถอดบทเรี ยน โดยกลุ่มตัวอย่างมีขอ้ เสนอแนะให้เพิ่มเรื่ อง
ระยะเวลาในการเรี ยนและควรเพิ่มวิทยากรทางด้านการเมืองเข้าร่ วมในกระบวนการเพื่อสร้างความ
มัน่ ใจในเรื่ องเนื้อหาทางการเมืองมากยิง่ ขึ้น
1.2.6 การปรั บปรุ งและพัฒนากระบวนการครั้ งที่ 2 (D3) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
พบว่า กลุ่ ม นัก การเมื องส่ ว นใหญ่ เกิ ดการเรี ย นรู ้ ใ นส่ วนที่ 1 การเรี ย นรู้ ภายในตนเองมากที่ สุ ด
โดยเฉพาะการเข้าใจตนเองและเรี ยนรู ้ความแตกต่างเพื่อเข้าใจผูอ้ ื่น นอกจากนี้ ยงั พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงในคุณลักษณะด้านอื่น นอกเหนื อจากเกณฑ์เป้ าหมาย เช่ น คุ ณลักษณะด้าน
พฤติกรรมในประเด็นการเป็ นผูย้ อมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ความรับผิดชอบต่อการกระทาและ
คาพูดของตนเอง และความซื่ อตรงต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คุณลักษณะด้านจิตใจในประเด็น
การเป็ นผูม้ ี จิตใจกว้า งขวางยอมรั บสิ่ ง ใหม่ การเป็ นผูม้ ี ค วามเอื้ อเฟื้ อเผื่อแผ่ และการเข้าใจและ
คานึงถึงผูอ้ ื่น คุณลักษณะด้านความคิดในประเด็นการคิดเชิ งกลยุทธ์การรู ้จกั แก้ปัญหาวางแผนและ
สร้ า งโอกาส รวมถึ ง การคิ ดแบบประนี ประนอม และคุ ณลัก ษณะด้านความรู้ ด้า นการเมื องใน
ประเด็นความรู้เรื่ องภาวะผูน้ าทางการเมืองซึ่ งในประเด็นนี้จากการทากิจกรรมและการสังเกตพบว่า
กลุ่ ม ตัว อย่ า งนั ก การเมื อ งมี ภ าวะความเป็ นผู ้น าสู ง กว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ มี ค วามสนใจจะเป็ น
นักการเมืองในอนาคต ซึ่ งสรุ ปได้วา่ รู ปแบบการพัฒนากระบวนการจาเป็ นต้องให้ความสาคัญกับ
เป้ าหมายการเรี ยนรู ้ และการกาหนดเนื้ อหาให้สอดคล้องกันและต้องเริ่ มที่การกระตุน้ การเรี ยนรู้
ภายในจากการสร้ า งประสบการณ์ ใ หม่ เพื่ อให้เ กิ ดการคิ ด ใคร่ ค รวญอย่า งลึ ก ซึ้ งซึ่ งระยะเวลามี
ความสาคัญต่อการตกตะกอนความคิด
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1.3 การนาเสนอกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐาน
ทฤษฎีการเรียนรู้ เพือ่ การเปลีย่ นแปลง
ผลการวิจยั พบว่ากระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบน
ฐานทฤษฎีการเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลงนั้น จะต้องมีข้ นั ตอนในการดาเนิ นการจัดกระบวนการ 7
ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การก าหนดเป้ าหมาย ต้องสั มพันธ์ กบั ผูเ้ รี ย น เรื่ อง คุ ณลัก ษณะที่ พึ ง
ประสงค์ของนักการเมือง 2) การกาหนดเนื้ อหา ต้องสะท้อนถึงเป้ าหมายที่ตอ้ งการเปลี่ยนแปลง
และเป้ าหมายของการเรี ยนรู้ ซึ่ งต้องสะท้อนคุ ณลัก ษณะที่พึงประสงค์ของนักการเมือง 3) การ
ออกแบบกระบวนการ ต้องสร้ า งให้เกิ ดประสบการณ์ ใ หม่ เชื่ อมโยงประสบการณ์ เดิ ม เกิ ดการ
ใคร่ ครวญและแลกเปลี่ยนเชิ งประสบการณ์ การเมือง 4) การคัดเลือกกระบวนกรต้องมีความรู้เรื่ อง
การเมืองและการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง 5) การลงมือปฏิบตั ิหรื อการทดลอง ต้องต่อเนื่ องและ
ยืดหยุน่ ได้ 6) การสร้างบรรยากาศ ต้องเท่าเทียมและผ่อนคลาย 7) การสรุ ปและถอดบทเรี ยน ต้อง
แลกเปลี่ยนอย่างมีวิจารณญาณและการรับฟั งอย่างลึกซึ้ ง ซึ่ งสามารถสรุ ปเป็ นองค์ประกอบในการ
จัดกระบวนการ 9 ประการ คือ 1) เป้ าหมาย ศึกษาและกาหนดให้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย 2) เนื้ อหา
สอดคล้องกับ เป้ าหมาย 3) กระบวนการและกิ จกรรม อยู่บ นฐานทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ เ พื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงและจิตตปั ญญาศึกษา 4) วิธีการ ต้องเป็ นการเรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์ การใคร่ ครวญ
และการแลกเปลี่ยนอย่างมีวิจารณญาณ 5) บรรยากาศในการเรี ยนรู้ ต้องเป็ นบรรยากาศแบบผ่อน
คลายไม่เป็ นทางการ 6) การถอดบทเรี ยน ต้องดาเนิ นการทุกครั้งที่ทากิจกรรม 7) กระบวนกร ต้อง
มีบทบาทในการอานวยการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการคิดได้ดว้ ยตนเอง 8) กลุ่มเป้ าหมาย ต้องมีความ
สนใจและมีความมุ่งมัน่ ในการเรี ยนรู ้ และ 9) เครื อข่ายแห่ งการเรี ยนรู้ ควรมีการติดต่อสื่ อสาร
ระหว่างผูจ้ ดั และผูเ้ รี ยนหรื อระหว่างกลุ่มผูเ้ รี ยนด้วยกันเอง
2. อภิปรายผล
ในการวิจยั และพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบน
ฐานทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ เ พื่ อ การเปลี่ ย นแปลง มี ป ระเด็ น ที่ น่ า สนใจและควรน ามาอภิ ป รายผล
ดังต่อไปนี้
2.1 การอภิปรายผลการศึกษา
1) การวิเคราะห์คุณลักษณะของนักการเมือง จากผลการสารวจความคิดเห็ น
เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักการเมืองเปรี ยบเทียบกันสองกลุ่มระหว่างกลุ่มประชาชน
และกลุ่มนักการเมือง เป็ นที่น่าสังเกตว่า เมื่อพิจารณาค่าคะแนนความสาคัญรายข้อกลุ่มนักการเมือง
ให้ค่าคะแนนความสาคัญรายข้อสู งกว่ากลุ่มประชาชนในสัดส่ วนที่มากกว่า สะท้อนให้เห็นว่า กลุ่ม
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นักการเมืองในการศึกษาครั้งนี้ให้ความตระหนักถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักการเมืองเองไม่
ยิง่ หย่อนไปกว่าประชาชน
แต่ ท้ ัง นี้ จากการสั ม ภาษณ์ แ ละการประชุ ม กลุ่ ม ของผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ พบว่ า
คุณลักษณะที่นกั การเมืองปัจจุบนั ควรมี คือ การยอมรับความเปลี่ยนแปลงเพราะลักษณะสังคมและ
สถานการณ์ปัจจุบนั มีความเป็ นพลวัตรสู งมากซึ่ งมักมีลกั ษณะที่เกิดขึ้นบ่อยและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว
นัก การเมื องจึ ง จาเป็ นต้องเป็ นผูท้ ี่ ส ามารถปรั บทัศ นคติ และปรั บตัว ให้ส อดรั บ กับ สถานการณ์
นอกจากนี้ ผทู ้ รงคุณวุฒิยงั ให้ความเห็ นเพิ่มเติมว่าคุณลักษณะด้านต่างๆของนักการเมืองจะเกิดขึ้น
และคงอยู่ อ ย่ า งยั่ง ยื น ได้ ต้ อ งอาศั ย พลั ง ของกลุ่ ม สั ง คมประเภทต่ า งๆ เช่ น ประชาชน
สถาบันการศึ ก ษา องค์ก รธุ รกิ จ ฯลฯ ที่ ใ ห้ค วามส าคัญและยึดมัน่ ในหลัก การเดี ย วกันหรื อยึด
หลักการคานึงถึงส่ วนรวมเป็ นสาคัญ
เป็ นที่ น่ า สั ง เกตว่ า ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ของกลุ่ ม นัก การเมื อ งให้ ค วามส าคัญ กับ
คุ ณลักษณะที่พึง ประสงค์ในด้า นพฤติก รรม ด้านจิตใจ และด้านความคิด สู งกว่า กลุ่ มประชาชน
ในขณะที่ ค่าคะแนนเฉลี่ ยในการให้ความสาคัญกับคุ ณลักษณะด้านความรู ้ ของกลุ่มประชาชนสู ง
กว่ากลุ่มนักการเมือง
เมื่ อ วิ เ คราะห์ ร ายละเอี ย ดในคุ ณ ลัก ษณะแต่ ล ะด้า น พบว่ า คุ ณ ลัก ษณะด้า น
พฤติกรรมนั้น กลุ่มนักการเมืองและกลุ่มประชาชนนั้นให้ความสาคัญในรายละเอียดที่ต่างกัน โดย
กลุ่มนักการเมื องให้ความสาคัญกับคุ ณลักษณะด้านพฤติกรรมในประเด็นเรื่ องมนุ ษยสัมพันธ์สูง
ที่สุดเป็ นอันดับหนึ่ง เนื่องจากสาเหตุที่วา่ ลักษณะการทางานต้องลงพื้นที่หรื อออกพบปะประชาชน
ในสถานที่ต่างๆเพื่อดูแลทุกข์สุข อีกทั้งยังต้องปรากฏตัวในสื่ อสาธารณะ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
พูดจาสุ ภาพ เป็ นมิตร ควบคุมจิตใจและอารมณ์ได้ เข้ากับผูอ้ ื่นและเพื่อนร่ วมงานได้ดีจึงเป็ นปั จจัยที่
สาคัญอย่างยิ่ง ในขณะที่กลุ่มประชาชนมองว่าคุณลักษณะด้านพฤติกรรมในประเด็นการเป็ นผูท้ ี่มี
ความรับผิดชอบ มีสานึ กดี รู ้ ผิดถูก และรับผิดชอบในการกระทาของตนเองนั้นเป็ นคุ ณลักษณะที่
สาคัญของนักการเมือง
ในส่ วนของคุ ณลักษณะด้านจิ ตใจและด้านความคิ ด กลุ่ มนักการเมื องและกลุ่ ม
ประชาชนให้ความสาคัญตรงกันในเรื่ องของคุณลักษณะด้านจิตใจในประเด็นเรื่ องการเป็ นผูม้ ีความ
เสี ย สละ เห็ น แก่ ป ระโยชน์ ส่ ว นรวม แสดงให้เ ห็ น ว่า คุ ณ ลัก ษณะในประเด็ น นี้ เป็ นประเด็ น ที่
นักการเมืองจาเป็ นต้องคานึ งถึ งอย่างมากสอดคล้องกันจากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ที่
ยืนยันคุณลักษณะในประเด็นนี้ เช่ นเดี ยวกัน และเมื่อมองจากบริ บททางการเมืองในประเทศไทยที่
ผ่านมา นักการเมืองถูกตั้งคาถามอย่างมากต่อประเด็นปั ญหาทุจริ ต ดังนั้น คุณลักษณะประเด็นนี้ จึง
เป็ นประเด็นที่สัมพันธ์และสะท้อนสภาพสังคมปัจจุบนั ได้เป็ นอย่างดี
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เมื่อพิจารณาคุ ณลักษณะด้านความคิดในประเด็นเรื่ องการเป็ นผูม้ ีวิสัยทัศน์ มี
ความฉลาดที่จะมอง เห็ นความจริ งของสิ่ งต่างๆโดยเฉพาะที่จะเกิ ดขึ้นในอนาคต หรื อมองการณ์
ไกล ผลการสารวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มให้ความสาคัญเรื่ องการเป็ นผูม้ ีวิสัยทัศน์ใ นลาดับ
แรกเหมื อ นกัน ขณะที่ คุ ณ ลัก ษณะด้า นความรู ้ น้ ัน กลุ่ ม นัก การเมื อ งและกลุ่ ม ประชาชนให้
ความสาคัญในประเด็นเรื่ องความรู ้ ความเข้าใจเรื่ องการเป็ นพลเมื องที่ดีเหมื อนกันในลาดับแรก
ตรงกันแต่ในกลุ่ มประชาชนให้ความสาคัญกับความรู ้ ด้านจิตวิทยาในประเด็นเรื่ องการสร้ างจิต
สาธารณะขึ้นมาเป็ นลาดับแรกเช่นเดียวกันด้วยผลการสารวจนี้ ยงั สอดคล้องและสัมพันธ์กบั ผลการ
จัดลาดับคุณลักษณะด้านจิตใจในประเด็นการเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม เพราะการสร้ างจิตสานึ ก ต่อ
สาธารณะก็เป็ นความตระหนักรู ้ที่จะนาไปสู่ การเสี ยสละเพื่อส่ วนรวมได้
2) การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มตัวอย่างในการทดลองกระบวนการจัดการเรี ยนรู้
จากผลการทดลองกระบวนการจัดการเรี ย นรู ้ ส รุ ป ได้ว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะด้านความรู้เรื่ องการเป็ นพลเมืองที่ดีมากที่สุด ความเปลี่ยนแปลงที่พบนี้ เกิด
จากการเรี ยนรู ้ ฐานกาย ผ่านการทากิจกรรมในรู ปแบบของเกมส์ เพื่อให้เกิ ดความความเพลิดเพลิน
และจดจาความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อความรู ้สึกจากการปฏิบตั ิทางกายที่มีต่ออารมณ์ความรู ้สึกในฐานใจ
ระหว่างการเรี ยนรู ้ที่เกิ ดขึ้นได้ซ่ ึ งสะท้อนให้เห็นว่าด้วยการเรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์และการลงมือ
ปฏิบตั ิสามารถเชื่ อมโยงไปสู่ ความรู ้ ความเข้าใจแก่ผเู ้ รี ยนได้นอกเหนื อจากรู ปแบบการเรี ยนรู้ จาก
บรรยายเพียงอย่างเดียว
3) กระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐานทฤษฎี
การเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
จากผลการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ได้ ข ้ อ สรุ ปว่ า กระบวนการจัด การเรี ยนรู้ เ พื่ อ พัฒ นา
คุ ณ ลั ก ษณะของนั ก การเมื อ งบนฐานทฤษฎี ก ารเรี ยนรู ้ เ พื่ อ การเปลี่ ย นแปลงนั้ น จะต้ อ งมี
องค์ประกอบในการจัดกระบวนการ 9 ประการ คือ 1) เป้ าหมาย 2) เนื้ อหา 3) กระบวนการและ
กิ จกรรม 4) วิธี การ 5) บรรยากาศในการเรี ยนรู้ 6) การถอดบทเรี ยน 7) กระบวนกร 8)
กลุ่มเป้ าหมาย 9) เครื อข่ายแห่งการเรี ยนรู ้
องค์ประกอบทั้ง 9 ประการ ของกระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
นั้นจะต้องเป็ นไปอย่างมีลาดับขั้นและความสัมพันธ์ท้ งั กระบวนการเพราะองค์ประกอบแต่ละด้าน
นั้นส่ งผลต่อการดาเนิ นการในขั้นตอนต่อไปในลักษณะเชื่ อมโยงซึ่ งกันและกัน เช่น เป้ าหมายและ
เนื้อหา ผูว้ จิ ยั พบว่าการกาหนดเป้ าหมายเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของนักการเมืองได้
นั้น เนื้อหาในการเรี ยนรู ้ตอ้ งเป็ นสาระที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้
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ความส าคัญกับ ความหมายทางการเมื องที่ เชื่ อมโยงกับการดาเนิ นชี วิต เช่ น การเรี ยนรู ้ เรื่ องการ
ก าหนดกติ ก าการอยู่ร่วมกัน การเรี ย นรู ้ เรื่ องบทบาทผูน้ าผูต้ าม เป็ นต้น หรื อความสั ม พันธ์ ก ัน
ระหว่างวิธีก ารกับกระบวนการและกิ จกรรมซึ่ ง เมื่ อกาหนดวิธี ก ารเรี ยนรู ้ เช่ นการเรี ย นรู ้ ภายใน
ตนเองก็มีความจาเป็ นต้องออกแบบกระบวนการและกิ จกรรมที่มีความสอดคล้องกัน ยกตัวอย่าง
เช่ น วิธีการการกระตุน้ การเรี ยนรู ้ ภายในตนเองผ่านการทากิ จกรรมผูน้ า 4 ทิศ หรื อการเรี ยนรู้เชิ ง
กระบวนการกลุ่ ม ด้ว ยการท ากิ จ กรรมพรหมสี่ ห น้า เพื่ อกระตุ ้น ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ ฐ านกายจาก
ประสบการณ์ ฐานใจจากความรู ้ สึกขณะทากิ จกรรม และฐานปั ญญาเรื่ องความสามัคคีและความ
เป็ นผูน้ าผูต้ าม เป็ นต้น
องค์ป ระกอบที่ ก ล่ า วมานี้ ควรมี ก ารเน้นหนัก และให้ค วามส าคัญ กับ การสร้ า ง
บรรยากาศการเรี ยนรู้ โดยในกระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองใน
ที่ น้ ี ใช้วิธี ก ารสร้ า งบรรยากาศให้เ ป็ นประชาธิ ป ไตยด้ว ยการท าให้ เ กิ ด ความเท่ า เที ย มกัน เน้น
ความสัม พันธ์ ข องทุ ก คนให้อยู่ใ นระนาบเดี ยวกันทั้ง ผูเ้ รี ย นและผูส้ อนโดยในการวิจยั ครั้ ง นี้ ใ ช้
เทคนิ ควิธีการเรี ยกชื่ อเล่ นและการทากิ จกรรมสันทนาการละลายพฤติกรรมเพื่อ ทาให้เกิ ดความ
ใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นส่ งผลให้เกิดความผ่อนคลายและกล้าที่จะเปิ ดเผยตัวตนที่แท้จริ งออกมา
เพื่อทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนได้ ซึ่ งสอดคล้องกับกระบวนการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของเปาโล แฟร์ ที่
ต้องสร้างให้เกิดความเท่าเทียมกันในชั้นเรี ยนระหว่างครู ผสู ้ อนและนักเรี ยน เพื่อให้เกิ ดโอกาสใน
การแลกเปลี่ยนและปฏิ วตั ิวฒั นธรรมเงียบอันจะทาให้เกิ ดปั ญญาและการเปลี่ยนแปลงจิตใต้สานึ ก
ในการถูกกดขี่
หัว ใจของการเรี ย นรู้ เ พื่ อ การเปลี่ ย นแปลง คื อ การถอดบทเรี ย น เป็ นส่ วนที่ มี
ความสาคัญเพื่อสรุ ปรวบยอดความคิด โดยวิธี การแลกเปลี่ ยนความคิ ดความรู ้ สึกที่ผุดเกิ ดขึ้นจาก
ประสบการณ์ ใหม่ที่เกิ ดขึ้ นผ่านการสะท้อนความรู ้ สึกท้ายกิ จกรรมหรื อการบันทึกประสบการณ์
การพูดคุ ยสัมภาษณ์ ระหว่างเพื่อนร่ วมห้องและกระบวนกร เป็ นต้น ซึ่ งยังสอดคล้องกับวีระเทพ
ปทุมเจริ ญวัฒนา(2554) เรื่ องการสรุ ปหรื อถอดบทเรี ยนโดยใช้สุนทรี ยสนทนา การสรุ ปกลุ่มย่อย
การใช้พลังคาถามที่เชื่ อมโยงลงลึ ก เป็ นต้นซึ่ งเป็ นการกระตุ น้ ให้เกิ ดการคิ ดอย่างใคร่ ครวญและ
ทบทวนตนเองได้
สิ่ งที่คน้ พบเพิ่มเติมจากการวิจยั ในครั้งนี้ นอกเหนื อจากเป้ าหมายที่กาหนดไว้ คือ
เครื อข่ายการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่กลุ่มผูเ้ รี ยนเกิ ดการสร้ างเครื อข่ายแห่ งการเรี ยนรู ้ น้ ี ข้ ึนมาเองผ่าน
ระบบการสื่ อสารและเทคโนโลยี เพื่อเป็ นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผูเ้ รี ยนด้วยกันเอง
และผูส้ อน เพื่อแบ่งปั นข้อมูลเชิ งวิชาการและเชื่ อมความสัมพันธ์ให้เป็ นชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ตาม
แนวทาง 7 หลักการของจิตตปัญญาศึกษา
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4) การนากระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่สังเคราะห์ ไ ด้จากการศึ ก ษาในครั้ งนี้ ไ ป
ประยุกต์ใช้จาเป็ นต้องพิจารณาจากขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ 7 ขั้นตอนเพื่อให้เกิ ด
การเรี ยนรู้บนฐานทฤษฎีอนั จะนามาซึ่ งการเปลี่ยนแปลงภายในหรื อ คุณลักษณะของนักการเมืองที่
พึ ง ประสงค์ โดยมี เกณฑ์ใ นการพิ จารณาและมี รายละเอี ย ดที่ ส ามารถอภิ ปรายผลการศึ ก ษาได้
ดังต่อไปนี้
รายละเอี ย ดขั้น ตอนในการด าเนิ น การกระบวนการจัด การเรี ยนรู้ เ พื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงในที่น้ ีมี 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย
(1) การกาหนดเป้ าหมาย เปรี ยบเสมือน เข็มทิศ ในการกาหนดทิ ศทางในการ
จัดการเรี ยนรู ้ให้เป็ นไปตามความคาดหวังหรื อสมมติฐานที่วางไว้ โดยในการกาหนดเป้ าหมายนั้น
จาเป็ นต้องศึกษาและวิเ คราะห์ความต้องการ สภาพปั ญหา และบริ บทของกลุ่ มเป้ าหมายในการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความสมัครใจในการเปลี่ ยนแปลง ซึ่ งในการวิจยั ครั้งนี้ มีกลุ่มเป้ าหมายคือ
กลุ่มนักการเมืองโดยมีเป้ าหมายในการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของนักการเมือง ดังนั้น การกาหนด
เป้ าหมายจึ ง มี ค วามส าคัญ และต้อ งค านึ ง ถึ ง อย่า งพิ ถี พิ ถ ัน เพราะจะเป็ นตัว ก าหนดขั้น ตอนใน
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้อื่นๆต่อไป
(2) การก าหนดเนื้ อหา ในขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นตอนที่ ร้อยเรี ย งมาจากการก าหนด
เป้ าหมาย เมื่อกาหนดเป้ าหมายในการจัดการเรี ยนรู ้ได้แล้วต้องกาหนดเนื้ อหาให้มีความสอดคล้อง
กัน และนาไปสู่ เนื้ อหาสาระที่สะท้อนถึงคุณลักษณะของนักการเมือง ประสบการณ์ ดา้ นการเมือง
และความเป็ นประชาธิ ปไตยเพื่อให้เป็ นไปตามความต้องการของผูเ้ รี ยน และวัตถุประสงค์ของการ
เรี ยนรู้
(3) การออกแบบกระบวนการ เป็ นอีกขั้นตอนหนึ่ งที่มีความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไป
กว่า กัน กระบวนการและกิ จกรรมนับว่าเป็ นเครื่ องมื อสาคัญในการเหนี่ ยวนาให้เกิ ดการเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน เป็ นด่ านหน้าในการสร้ างให้เกิ ดความสนใจในการเรี ยนรู ้ อี กทั้งยังเป็ นเครื่ องมือในการ
สร้ างให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงในระยะเวลาจากัดอีกด้วย ดังนั้น ควรพิจารณาให้เกิ ดประสบการณ์
ใหม่เชื่ อมโยงประสบการณ์ เดิ มเพื่อให้เกิ ดการใคร่ ครวญทบทวนตนเองและเกิ ดการแลกเปลี่ ยน
อย่า งมี วิจ ารณญาณโดยเน้น การเรี ย นรู ้ ผ่า นตนเองและผ่า นกิ จกรรมกลุ่ ม เพื่ อ ให้เ กิ ดการเรี ย นรู ้
ระหว่างกลุ่มเป้ าหมายด้วยกัน โดยในการวิจยั ครั้งนี้ เน้นหนักที่การเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีการเรี ยนรู้
เพื่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งประกอบด้วยการเรี ยนรู้ 4 ส่ วน คือ การกระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้ภายใน การ
เรี ยนรู ้เชิงกระบวนการกลุ่ม การตระหนักรู ้ถึงสังคมและส่ วนรวม และการสร้างสรรค์แนวทางใหม่
ซึ่งการเรี ยนรู ้ท้ งั 4 ส่ วนนี้ เปรี ยบเหมือนพื้นที่แห่ งการเรี ยนรู ้จากพื้นที่เล็กๆภายในตนเองแล้วค่อยๆ
ขยายพื้นที่ให้กว้างขึ้น
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(4) การคัดเลื อกกระบวนกร ถ้าหากการกาหนดเป้ าหมายเปรี ยบเสมือนเข็มทิ ศ
กระบวนกรก็เปรี ยบเสมือน พรานนาทาง เป็ นผูท้ ี่ควบคุมให้เดินไปตามทิศทางของเข็มทิศได้อย่าง
แม่นยา ดังนั้น จาเป็ นต้องคัดสรรกระบวนกรที่มี ความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการจับประเด็น ตั้งประเด็นคาถามที่สร้างแรงกระเพื่อมภายในให้
สามารถเชื่ อมโยงกับชี วิตและประสบการณ์ โดยเฉพาะประสบการณ์ดา้ นการเมืองที่เป็ นรู ปธรรม
และชัดเจนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนอย่างมีวจิ ารณญาณ มีความตระหนักถึงความเท่าเทียมกันของ
คนในสังคมไม่ตดั สิ นผูอ้ ื่นจากฐานความคิดของตนเอง เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเกิดการแสดงศักยภาพ
การพัฒนาในตัวตนออกมาสู่ การปลดปล่อยทางความคิดอย่างอิสระ พร้อมที่จะยอมรับสิ่ งใหม่และ
ปรับเปลี่ยนตนเองได้เป็ นผูน้ าในการเปลี่ยนแปลง และที่สาคัญกระบวนกรจะต้องมี ความรู้ความ
เข้าใจด้านการเมืองหรื อเป็ นนักการเมืองที่มีความรู ้ความเข้าใจในการนากิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงได้
(5) การลงมือปฏิบตั ิหรื อการทดลอง ต้องเน้นความต่อเนื่ องหรื อการทบทวน เน้น
ย้ าหรื อการทาซ้ า โดยในระหว่างการดาเนิ นกระบวนการจะต้องสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิ บตั ิ
และยืดหยุน่ ได้ตามความเหมาะสมของบรรยากาศในการเรี ยนรู้ และความรู้สึกของผูเ้ รี ยน ข้อสังเกต
ที่ได้จากการลงมือปฏิบตั ิหรื อการทดลอง จาเป็ นต้องพิจารณาองค์ประกอบส่ วนต่างๆไปพร้อมกัน
ด้วย ยกตัวอย่างเช่ น ในขณะดาเนิ นกระบวนการจาเป็ นต้องจับสังเกตอารมณ์ และความรู ้ สึกของ
ผูเ้ รี ย นว่า ขณะนี้ ก าลัง อยู่ใ นความรู ้ สึ ก แบบใด เพราะหากเกิ ด อารมณ์ แ ละความรู ้ สึ ก ในแง่ ล บ
กระบวนกรจาเป็ นต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรื อปรับเปลี่ยนสถานการณ์ทนั ที
(6) การสร้ า งบรรยากาศ ต้องค านึ งถึ ง ความเสมอภาคและความเท่ าเที ย มกัน
ระหว่างกระบวนกรและผูเ้ รี ยนเพื่อให้เกิ ดการแลกเปลี่ ยนความรู ้ ความคิด และทัศนคติอย่างเป็ น
ประชาธิ ปไตย และในระหว่างกระบวนการลงมือปฏิบตั ิจะต้องมีการสร้างให้เกิดความเป็ นมิตรและ
เกิ ด ความไว้วางใจระหว่า งกระบวนกรและผูเ้ รี ย น และระหว่า งกลุ่ ม ผูเ้ รี ย นด้ว ยกัน จนผูเ้ รี ย น
สามารถที่จะเปิ ดเผยตัวตนได้อย่างปลอดภัย
(7) การสรุ ปและถอดบทเรี ยน ต้องเน้นการปฏิ บ ตั ิ ที่ มุ่ง เน้นให้ผูเ้ รี ย นเกิ ดการ
แลกเปลี่ยนกันอย่างมีวิจารณญาณ เกิดการรับฟั งความคิดเห็นซึ่ งกันและกันโดยไม่ตดั สิ นผูอ้ ื่นจาก
ฐานคติของตนเอง ในการนี้ การจดบันทึกสะท้อนความรู ้ สึกจากการเรี ยนรู ้ ในกิ จกรรมจะนาไปสู่
การตระหนักรู้ภายใน
จากขั้นตอนและเกณฑ์ใ นการพิจารณากระบวนการจะนามาสู่ แนวทางในการ
เรี ยนรู้ ตามวงจรการเรี ยนรู้บนฐานทฤษฎี การเรี ยนรู้ เพื่อ การเปลี่ยนแปลงและเนื้ อหาสาระในการ
เรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกัน 4 ประการ ดังนี้
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(1) การเรี ยนรู้ในการกระตุน้ การเรี ยนรู้ภายใน จะต้องมี เนื้ อหาที่สะท้อน
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการรู ้จกั ตนเอง สามารถสะท้อนและรู ้ ทนั ความรู ้ สึกภายในตนเอง และกระตุน้ ให้เกิ ด
การตั้งคาถามกับตนเองอย่างตรงไปตรงมาได้
(2) การเรี ยนรู ้ เชิ ง กระบวนการกลุ่ ม จะต้องมี เนื้ อหาที่ ท าให้ผูเ้ รี ยนเกิ ด
ประสบการณ์ ในการทางานเป็ นทีมและเกิ ดการเรี ยนรู ้ จากความแตกต่างของกลุ่มผูเ้ รี ยน อาทิ เพศ
วัย การศึกษา อาชีพ และประสบการณ์ เพื่อให้สามารถเข้าใจและเรี ยนรู ้จากความแตกต่างเหล่านี้ อนั
จะทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนและความสามัคคีในการทางานร่ วมกันเป็ นหมู่คณะ
(3) การตระหนัก รู ้ ถึ ง ส่ วนรวมและสั ง คม เป็ นขั้นการเรี ย นรู ้ เพื่ อ สร้ า ง
จิตสานึกสาธารณะซึ่ งจะทาให้ผเู้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้และเข้าใจผูอ้ ื่น และตระหนักรู้ถึงความรู้สึกที่
แตกต่างและหลากหลายของคนในสังคม
(4) การสร้างสรรค์แนวทางใหม่ เป็ นขั้นของการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องเกิด
ภายในตนเอง จึงต้องมีเนื้ อหาในการเรี ยนรู้ที่เป็ นการแลกเปลี่ยนทัศนคติและมุมมอง เพื่อให้เห็ น
ความคิดที่แตกต่างอันจะนาไปสู่ ความสามารถในการตระหนักรู ้ และคิดอย่างใคร่ ครวญ ส่ งผลให้
เกิดการปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิดหรื อมโนทัศน์ใหม่ดว้ ยตนเอง
จากการเรี ยนรู ้และเนื้อหาสาระในการเรี ยนรู ้ที่กล่าวมาแล้วนั้น จะนามาสู่ รู ปแบบ
กิจกรรมและวิธีการเรี ยนรู ้อนั จะก่อให้เกิดประโยชน์จากการทากิจกรรมใน 4 ลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) รู ปแบบกิ จกรรมและวิธีการเรี ยนรู้ ที่สอดคล้องกับการกระตุน้ การ
เรี ยนรู้ ภายในที่ ทาให้เกิ ดการ “รู้ ” ประกอบด้วย กิ จกรรมที่ มีวิธีการเรี ยนรู ้ ดังนี้ การเล่าเรื่ อง การ
อภิปรายกลุ่ม การวาดภาพสะท้อนความคิด การสนทนากลุ่ม และการฟั งอย่างลึกซึ้ งซึ่ งจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม คือ รู้จกั ตนเอง รู้จกั เปิ ดใจ รู้ความแตกต่าง และรู ้ตวั ตน
(2) รู ป แบบกิ จ กรรมและวิ ธี ก ารเรี ย นรู ้ ที่ ส อดคล้อ งกับ การเรี ย นรู้ เ ชิ ง
กระบวนการกลุ่ ม ที่ทาให้เกิ ดการ “เข้าใจ” ประกอบด้วยกิ จกรรมที่ มีวิธีการเรี ยนรู ้ ดังนี้ การทา
กิ จกรรมเป็ นคู่ การทากิ จกรรมเป็ นกลุ่ มย่อย และการทากิ จกรรมเป็ นกลุ่ มใหญ่ ซึ่ ง จะก่ อให้เกิ ด
ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม คือ การเข้าใจเขาเข้าใจเรา การเข้าใจนาเข้าใจตาม การเข้าใจปั ญหา
กล้าแลกเปลี่ยน และการเข้าใจจุดร่ วมรวมกันเป็ นทีม
(3) รู ปแบบกิ จกรรมและวิธีการเรี ยนรู ้ ที่สอดคล้องกับการตระหนักรู้ถึง
ส่ วนรวมและสัง คมที่ ท าให้เกิ ดการ “คิ ด” ประกอบด้วยกิ จกรรมที่ มี วิธี ก ารเรี ย นรู ้ ดังนี้ การชม
ภาพยนตร์ การอภิ ป รายกลุ่ ม การแสดงบทบาทสมมติ ซึ่ งจะก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ที่ ไ ด้รับ จาก
กิ จกรรม คื อ การคิ ดตั้ง คาถามหาคาตอบ การคิ ดออกจากกรอบเดิ ม การคิ ดวิพากษ์ และการคิ ด
คานึงถึงผูอ้ ื่น
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(4) รู ปแบบกิ จกรรมและวิธีการเรี ยนรู้ ที่สอดคล้องกับการสร้ างสรรค์
แนวทางใหม่ที่ท าให้เกิ ดการ “เปลี่ ย น” ประกอบด้วย กิ จกรรมที่ มีวิธี การเรี ยนรู ้ ดังนี้ สุ นทรี ย
สนทนา การสนทนากลุ่มย่อย การแลกเปลี่ ยนอย่างมี วิจารณญาณ การถอดบทเรี ยนเพื่อทบทวน
ตนเองซึ่ งจะก่อให้เกิดประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม คือ เปลี่ยนตนเอง เปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนด้วย
ความใคร่ ครวญ และเปลี่ยนเพื่อปรับ
จากการสังเคราะห์กระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงข้างต้นสามารถ
สรุ ปเป็ นตารางได้ ดังนี้

ภาพที่ 7 แนวทางกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนกระบวนการจัด
การเรี ยนรู ้
การกาหนดเป้ าหมาย

กาหนดเนื้อหา
การออกแบบกระบวนการ

การคัดเลือกกระบวนกร

การลงมือปฏิบตั ิ

การสร้างบรรยากาศ

-คุณลักษณะของนักการเมือง
-สภาพปัญหาและบริ บทของกลุ่มเป้ าหมาย
-พิจารณาจากความต้องการและความคาดหวัง
่มเป้ณาหมาย
ของกลุ
-สะท้อนคุ
ลักษณะของนักการเมือง

การเรี ยนรู้
 กระตุน
้ การเรี ยนรู ้

ภายใน

สอดคล้องกับเป้ าหมายที่ตอ้ งการเปลี่ยนแปลง
และเป้ าหมายการเรี ยนรู ้
- เกิดประสบการณ์ใหม่ที่เชื่ อมโยงกับ
ประสบการณ์เดิม - เกิดการใคร่ ครวญ
- เกิดการแลกเปลี่ยนเชิงประสบการณ์
ทางด้านการเมือง
- เป็ นนักการเมืองที่มีความรู ้เรื่ องการจัด
กระบวนการหรื อเป็ นกระบวนกรที่มีความรู ้
ความเข้าใจเรื่ องการเมือง
-ออกแบบกระบวนการได้ -พร้อมปรับเปลี่ยน
- เน้นความต่อเนื่อง - การสะท้อนความคิด
- ปฏิบตั ิอย่างเสมอภาค -ยืดหยุน่ ปรับเปลี่ยนได้
-สร้างความมุ่งมัน
่ ให้กลุ่มตัวอย่าง
- ประชาธิ ปไตย - เกิดการแลกเปลี่ยน
- ความเท่าเทียม
- เป็ นมิตร ปลอดภัย
- แลกเปลี่ยนอย่างมีวิจารณญาณ
-รับฟังความคิดเห็นผูอ้ ื่นอย่างลึกซึ้ง
-จดบันทึกสะท้อนความรู ้สึก
- นาไปสู่การตระหนักรู ้ภายใน

 การเรี ยนรู ้เชิง

กระบวนการกลุ่ม

 ตระหนักรู ้ถึงส่ วนรวม

และสังคม

 สร้างสรรค์แนวทาง

ใหม่

เนื้อหาสาระ

รู ปแบบกิจกรรมและ
วิธีการเรี ยนรู ้

ประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับ

สารวจคุณลักษณะของตนเอง
เรี ยนรู ้คุณลักษณะของผูอ้ ื่น
รู ้จกั ตนเอง / สะท้อนตนเอง /
การตั้งคาถามกับตนเอง

การเล่าเรื่ อง / การอภิปราย

- รู ้จกั ตนเอง -รู ้จกั เปิ ดใจ

กลุ่ม / การวาดภาพะท้อน

- รู ้ความแตกต่าง - รู ้ตวั ตน

ความสามัคคี / รู ้จกั ความแตกต่าง /
ประสบการณ์ในการทางานเป็ น
ทีม / การเรี ยนรู ้จากผูอ้ ื่น / การ
แลกเปลี่ยน

การทากิจกรรมคู่ / การทา
กิจกรรมกลุ่มย่อย /การทา
กิจกรรมกลุ่มใหญ่

- เข้าใจเขา เข้าใจเรา
- เข้าใจนา เข้าใจตาม
- เข้าใจปัญหา กล้าแลกเปลี่ยน
- เข้าใจจุดร่ วม รวมกันเป็ นทีม

สร้างจิตสานึกสาธารณะ / การ
เสี ยสละเพื่อส่วนรวม ตระหนัก
รู ้ความรู ้สึกของคนในสังคม
เรี ยนรู ้และเข้าใจผูอ้ ื่นลึกซึ้ง

การชมภาพยนตร์ / การ
อภิปรายกลุ่ม / การทา
กิจกรรมกลุ่ม / การแสดง
บทบาทสมมติ

- คิดตั้งคาถาม หาคาตอบ
- คิดออกจากกรอบเดิม
- คิดวิพากษ์
- คิดคานึงถึงผูอ้ ื่น

การแลกเปลี่ยนมุมมอง การคิด
แบบแตกต่าง / การตระหนัก
และคิดอย่างใคร่ ครวญ /ปรับ
กรอบแนวคิดใหม่

การแสดงบทบาทสมมติ / การ
สนทนากลุ่ม /การแลกเปลี่ยน
อย่างมีวิจารณญาณ / ถอด
บทเรี ยนเพื่อทบทวนตนเอง

- เปลี่ยนตนเอง
- เปลี่ยนมุมมอง
- เปลี่ยนด้วยความใคร่ ครวญ
- เปลี่ยนเพื่อปรับ

ความคิด / การสนทนากลุ่ม
/ การฟังอย่างลึกซึ้ง
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เกณฑ์กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
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2.2 การอภิปรายผลเชิงทฤษฎี
จากการศึกษาทฤษฎีทางการศึกษาของเปาโล แฟร์ เรื่ องการปลูกมโนธรรมสานึกโดย
การใช้ก ารศึ ก ษาเป็ นเครื่ องมื อในการปลดปล่ อ ยผูเ้ รี ย นจากการถู ก กดขี่ จากรู ป แบบการเรี ย นรู ้
แบบเดิ มที่ครู เป็ นผูส้ อนและนักเรี ยนเป็ นผูเ้ รี ยนโดยใช้วิธีการแบบใหม่ที่ก่อให้เกิดการดึงศักยภาพ
ในตัวผูเ้ รี ยนออกมาและมี ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ที่จะกระทาสิ่ งต่างๆด้วยตนเองซึ่ งบุคคลจะต้อง
เรี ยนรู ้ที่จะแก้ปัญหาของตนเองบนประสบการณ์และความสามารถของตนเอง โดยใช้วิธีการศึกษา
ในรู ปแบบของกระบวนการเผชิ ญปั ญหามีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจสิ่ งต่างๆดัวยตัวเอง ซึ่ งต้องเริ่ ม
จากการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยนที่ตอ้ งสร้ างความเท่าเทียมกันระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยนเพื่อให้เกิ ดความ
กล้าที่จะแลกเปลี่ ยนและแสดงความคิดเห็น โดยใช้วิธีการเสวนา (Dialogue) ในการสื่ อสารกัน
การศึกษา หรื อกระบวนการวิภาษวิธี (Dialectic) เพื่อให้เกิดการสร้างพลังอานาจในระดับบุคคลและ
การลงมือปฏิ บตั ิเพื่อก่อให้เกิดจิตสานึ กใหม่ โดยผูว้ ิจยั นาแนวคิดของเปาโล แฟร์ ในกระบวนการ
เรี ยนรู้ เพื่อ สร้ างจิ ตสานึ กใหม่มาใช้ ดังมี รายละเอี ยดดังต่อไปนี้ การสร้ างความเท่าเที ยม การตั้ง
คาถาม วิภาษวิธี และการลงมือปฏิบตั ิ มาใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนา
คุ ณ ลัก ษณะของนัก การเมื อ งบนฐานทฤษฎี ก ารเรี ยนรู้ เ พื่ อ การเปลี่ ย นแปลงใน 2 ประเด็ น
ประกอบด้วย 1) การนามาใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ และ 2) นามาใช้ในการ
วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของกลุ่มตัวอย่าง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1) การวิเคราะห์ กระบวนการจัดการเรีย นรู้ มีขอ้ สังเกตในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่
สามารถเชื่อมโยงถึงตัวแปรในการศึกษาของเปาโล แฟร์ ดังนี้
เปาโล แฟร์ ได้อธิ บ ายการสร้ างความเท่ าเที ย มไว้ว่า เป็ นการทาให้ช่ องว่า งระหว่า ง
ครู ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนลดลงโดยการที่ ครู สร้ างให้เกิ ดบรรยากาศของการแลกเปลี่ ยนที่ผูส้ อนและ
ผูเ้ รี ยนอยู่ในระนาบเดี ยวกัน คือ ผูส้ อนมีหน้าที่ในการคิดประเด็น คิดโครงการ และอานวยความ
สะดวกในการอภิปรายกลุ่มและผุเ้ รี ยนมีโอกาสในการคิดประเด็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่ ง
จากการวิจยั ครั้งนี้สามารถอธิ บายได้วา่ กิจกรรมกระบวนการที่จดั ขึ้นสามารถสร้างบรรยากาศความ
เท่ า เที ย มกัน แบบประชาธิ ป ไตยซึ่ งมี ก ารสร้ า งกติ ก าการอยู่ร่ ว มกัน โดยผูเ้ รี ย นเอง และมี ก าร
แลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ นในทุ ก กระบวนการและทุ กกิ จกรรมเพื่อเสริ มสร้ า งให้เกิ ดการคิ ดอย่า ง
สร้ างสรรค์และเปิ ดโอกาสให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ความแตกต่าง แสวงหาจุ ดร่ วม และเกิ ดการคิ ดเพื่ อ
พัฒนาศักยภาพภายในตนเอง โดยในบรรยากาศแบบประชาธิ ปไตยนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะระหว่าง
ผูส้ อนหรื อกระบวนกรกับผูเ้ รี ยนเท่านั้น แต่สร้างให้เกิ ดความเท่าเทียมกันระหว่างกลุ่มผูเ้ รี ยนด้วย
กันเองด้วย
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เปาโล แฟร์ ได้อธิ บายถึง การศึกษาในรู ปแบบของธนาคาร (Banking Education) ว่า
เป็ นการเรี ย นรู ้ ที่ ค รู ใ ห้ค วามรู ้ แ ก่ ผูเ้ รี ย น ซึ่ งการครอบง าและการกดขี่ จะเกิ ด ขึ้ น จากครู ที่ เป็ นผู้
ตัดสิ นใจและเป็ นผูจ้ ดั กระบวนการเรี ยนการสอนให้ผเู้ รี ยนต้องยอมรับบทบาทผูถ้ ูกกระทา (Passive
Role) ซึ่งก่อให้เกิดกระบวนการในการพึ่งพาซึ่ งจากการศึกษาครั้งนี้ สามารถอธิ บายได้วา่ การเรี ยนรู้
ผ่านประสบการณ์หรื อการทากิจกรรมนั้นไม่ได้เป็ นการเรี ยนรู ้แบบฝากธนาคารหรื อการเน้นให้เกิด
การท่องจาแต่เป็ นการเน้นให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่ใคร่ ครวญจากภายในผ่านการกระทาฐานกาย เพื่อให้
เกิดสะเทือนความรู ้สึกฐานใจและเชื่ อมโยงไปสู่ การคิดในฐานหัว ซึ่ งการเรี ยนรู้ ในรู ปแบบนี้ ไม่ได้
เป็ นความรู ้ ที่ ค รู เ ป็ นผูป้ ้ อนให้ แต่ เ ป็ นการกระตุ ้นให้ เกิ ดการเรี ย นรู ้ จ ากภายในตนเองด้ว ยการ
ใคร่ ครวญและการแลกเปลี่ยนความคิดความรู ้ สึกระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกันเอง กระบวนกรทาหน้าที่
เป็ นเพียงผูอ้ านวยการเรี ยนรู้ ที่คอยเชื่ อมโยงและตั้งประเด็นคาถามให้กระตุน้ ไปถึ งการตระหนัก
ภายในอันจะนาไปสู่ การเปลี่ ยนแปลงจิตสานึ กตามกระบวนการทางการศึกษาของเปาโล แฟร์ ซ่ ึ ง
จากผลการศึกษาสามารถระบุ ได้ว่า กลุ่มตัวอย่างเกิดการเรี ยนรู ้ คุณลักษณะด้านความรู ้ในประเด็น
เรื่ องการเป็ นพลเมืองที่ดี พบได้จากการแลกเปลี่ ยนและสะท้อนความคิดท้ายกิ จกรรมรวมทั้งการ
เขียนบันทึกประสบการณ์ส่วนบุคคลขอลกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ และการ
ปฏิบตั ิเป็ นกระบวนการที่สามารถนาไปสู่ การเรี ยนการสอนเชิงความรู ้ได้เช่นเดียวกันกับในชั้นเรี ยน
ระหว่างครู กบั นักเรี ยน
ในการพัฒนาศัก ยภาพของบุ ค คลด้วยตนเองนั้น เปาโล แฟร์ ไ ด้ให้ค วามส าคัญกับ
กระบวนการวิภาษวิธี (Dialectical Understanding) ในการสร้างพลังอานาจในระดับบุคคลโดยใน
กระบวนการนี้ ผเู ้ รี ยนจะต้องสามารถเข้าสู่ การเปลี่ยนแปลงสังคมได้ ด้วยการใช้วิธีการฟังและร่ วม
อภิปรายในชั้นเรี ยนถึ งประเด็นปั ญหาที่เขาสนใจ วิธีการนี้ จะทาให้บุคคลได้เรี ยนรู้วิธีการสื่ อสาร
ในทุ กมิ ติไม่ว่าจะเป็ น การพูด การอ่าน และการเขียนนอกจากนั้นยังช่ วยให้เข้าใจปั ญหาได้มาก
ยิง่ ขึ้นอีกด้วย
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐานทฤษฎีการ
เรี ยนรู ้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงนั้น ได้นาวิธีการแลกเปลี่ยนอย่างมีวิจารณญาณ (Dialogue) มาใช้เป็ น
เครื่ องมื อในการสร้ า งเสริ ม ให้เกิ ดการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร่วมกันซึ่ ง สามารถกระตุ ้นให้เกิ ดการ
แลกเปลี่ ยนความคิ ดโดยการสนทนา การฟั งอย่างลึ กซึ้ ง และการเขี ยน ผ่านการทากระบวนการ
สุ นทรี ยสนทนา การแลกเปลี่ยนในชั้นเรี ยน การเขียนบันทึกประสบการณ์ และการเขียนบทสะท้อน
เพื่อเป็ นการพัฒนาทักษะในการสื่ อสารของผูเ้ รี ยน ซึ่ งการวิจยั และพัฒนาครั้งนี้ สามารถทาได้เพียง
การกระตุน้ ให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงภายในบุ คคลเพื่อให้เกิ ดการคิดวิเคราะห์ตนเองและลุ กขึ้ นมา
แก้ไขจัดการกับปั ญหานั้นด้วยตนเองได้บา้ งแต่ก็ยงั ไม่สามารถดาเนิ นไปถึ งขั้นการคิ ดวิเคราะห์

245
ปั ญหาและลุ กขึ้นมาแก้ไขปั ญหาทางสังคม ยกตัวอย่างเช่ น การเปลี่ยนแปลงคุ ณลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในบางคุณลักษณะ เช่น คุณลักษณะด้านพฤติกรรมในการ
เป็ นผูม้ ีมนุษยสัมพันธ์ และคุณลักษณะด้านความรู้ในประเด็น เรื่ องการเป็ นพลเมืองที่ดี และพบการ
เปลี่ ยนแปลงน้อยในบางคุ ณลักษณะ เช่ น คุ ณลักษณะด้านความรู ้ ในประเด็นเรื่ องสร้ างจิตสานึ ก
สาธารณะและคุณลักษณะด้านความคิดในประเด็นเรื่ องการเป็ นผูม้ ีความคิดแบบมีวิสัยทัศน์น้ นั พบ
การเปลี่ ยนแปลงในกลุ่ มนักการเมืองน้อย อาจจะเป็ นเพราะการเรี ยนรู ้ ยงั ไม่สามารถนาไปสู่ การ
เรี ยนรู ้เพื่อการคิดวิเคราะห์ดว้ ยตนเองในขั้นสู งหรื อกระบวนการวิภาษวิธีได้
2) การวิเคราะห์ ความเปลีย่ นแปลงของกลุ่มตัวอย่ าง มีขอ้ สังเกตในการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ที่สามารถเชื่อมโยงถึงตัวแปรในการศึกษาของเปาโล แฟร์ ดังนี้
การตั้งคาถามตามลักษณะของกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่อปฏิวตั ิวฒั นธรรมเงียบ จะต้อง
เป็ นการกระตุน้ ให้เกิดการคิดและการตั้งคาถามที่มีลกั ษณะของการสร้างความกระเทือนภายในด้วย
ลักษณะเด่นของวิธีการเช่นนี้ กระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบน
ฐานทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงได้นามาใช้ในขั้นตอนการทดลองในทุกกระบวนการและ
กิจกรรม เพื่อสร้างให้เกิ ดการสร้างสรรค์แนวทางใหม่โดยกระบวนกรเป็ นผูส้ ร้างประเด็นคาถามที่
ได้จากการทากระบวนการให้กลุ่มตัวอย่างได้อภิปรายกัน ยกตัวอย่างกิ จกรรมที่เกิ ดการอภิปราย
อย่างกว้างขวางจากคาถามของกระบวนกร เช่ น กิ จกรรมการชมคลิ ปวีดีโอชุ ด “ขอโทษประเทศ
ไทย” ซึ่ งมีเนื้อหากล่าวถึงพฤติกรรมการทุจริ ตของนักการเมืองและผลกระทบจากการฉ้อราษฎร์ บงั
หลวง วีดีโอตั้งคาถามกับผูช้ มในเชิ งให้ฉุก คิ ด เมื่ อกระบวนกรได้ต้ งั ประเด็ นคาถามที่ เชื่ อมโยง
ความรู ้สึกจากการชมวีดีโอกับกลุ่มตัวอย่างในฐานะนักการเมืองและกระตุน้ บรรยากาศให้เกิ ดการ
แลกเปลี่ยนความรู้สึ กที่ได้รับจากการชมคลิปวีดีโอใช้กิจกรรมสุ นทรี ยสนทนาร่ วมกัน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีการอภิปรายถึงสาเหตุ และแนวทางในการแก้ไขกันอย่างกว้างขวาง ผูท้ ี่ก่อนหน้าไม่ค่อย
กล้าพูดหรื อแสดงความคิดเห็นกลับสามารถลุ กขึ้ นมาพูดและกล้าแสดงความคิดเห็ นมากขึ้น จาก
ตัวอย่างดังกล่าวแสดงให้เห็ นว่าการตั้งคาถามที่เชื่ อมโยงและส่ งผลกระทบต่อความคิ ดความเชื่ อ
ภายในเดิ ม ที่ แ ต่ ล ะท่ า นมี อ ยู่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น เกิ ด ขึ้ น ซึ่ งจะเป็ นการ
แลกเปลี่ยนความคิดที่อาจจะสนับสนุน หรื อยืนยันความคิดเดิมและการแลกเปลี่ ยนความคิดที่เกิ ด
จากความรู ้สึกขึ้นมาเองใหม่ได้ แต่หากบางกิจกรรมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่ อภายในตัวบุคคล
และการตั้งคาถามไม่ก ระตุ น้ ให้เกิ ดการใช้ค วามคิ ดและความรู ้ สึก ก็จะไม่ เกิ ดบรรยากาศในการ
แลกเปลี่ยนอย่างกว้างขวางมากนัก
ตัวแปรตามแนวคิดของเปาโล แฟร์ ที่ส่งผลกระทบถึ งการเปลี่ ยนแปลงภายในบุคคล
ของกลุ่ ม ตัว อย่า ง ได้แ ก่ การสร้ า งความเท่ า เที ย มกัน โดยการสร้ า งความสั ม พัน ธ์ แ นวระนาบ
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ก่อให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงคุ ณลักษณะด้านพฤติกรรมในประเด็นการมีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ทาให้กลุ่ม
ตัวอย่า งสามารถเรี ย นรู ้ และท าความรู ้ จกั ซึ่ ง กัน และกันได้ง่ า ยและรวดเร็ วผ่า นการแลกเปลี่ ย น
สนทนาและประสบการณ์ ในการทากิ จกรรมฐานกายร่ วมกัน อีกทั้งยังทาให้กลุ่มตัวอย่างสามารถ
สะท้อ นคิ ด ในเรื่ อ งของคุ ณ ลัก ษณะ ส าหรั บ คุ ณ ลัก ษณะที่ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงได้ ย าก เช่ น
คุณลักษณะด้านความคิดเรื่ องการเป็ นผูม้ ีความคิดแบบมีวิสัยทัศน์น้ นั อาจจะต้องอาศัยระยะเวลาใน
การเรี ยนรู ้และการคิดใคร่ ครวญที่เพิ่มมากขึ้นโดยการใช้กระบวนการวิภาษวิธีตามแนวคิดของเปา
โล แฟร์เข้ามาใช้ในการกระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้และการใคร่ ครวญด้วยตนเองอย่างลึกซึ้ งยิง่ ขึ้น
เป็ นที่น่าสังเกตว่า ผลจากการทดลองกลุ่มตัวอย่างสามารถตระหนักถึงคุณลักษณะอื่น
ที่นอกเหนือจากประเด็นที่กาหนดไว้โดยพบจากการสะท้อนความรู ้สึก การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และการจดบันทึกประสบการณ์ เช่ น คุ ณลักษณะด้านพฤติกรรมในประเด็นการเป็ นผูย้ อมรั บฟั ง
ความคิ ดเห็ นของผูอ้ ื่น ความรับผิดชอบต่อการกระทาและคาพูดของตนเอง และความซื่ อตรงต่อ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คุ ณลักษณะด้านจิตใจในประเด็นการเป็ นผูม้ ีจิตใจกว้างขวางยอมรับสิ่ ง
ใหม่ การเป็ นผูม้ ีความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ และการเข้าใจและคานึ งถึงผูอ้ ื่น คุ ณลักษณะด้านความคิดใน
ประเด็ น การคิ ด เชิ ง กลยุ ท ธ์ ก ารรู ้ จ ัก แก้ปั ญ หาวางแผนและสร้ า งโอกาส รวมถึ ง การคิ ด แบบ
ประนี ประนอม และคุ ณลักษณะด้านความรู้ ด้านการเมืองในประเด็นความรู้ เรื่ องภาวะผูน้ าทาง
การเมื อ ง ซึ่ งแสดงให้ เ ห็ น ว่า ในระหว่า งการทดลองกระบวนการนั้น กลุ่ ม ตัว อย่ า งได้เ กิ ด การ
ใคร่ ครวญและสามารถเชื่ อมโยงการเรี ยนรู ้ กบั วิถีชีวิตประจาวันเองได้ ทั้งนี้ เป็ นเพราะปั จจัยเรื่ อง
ความแตกต่างทางกายภาพของกลุ่มตัวอย่างหรื อผูเ้ รี ยน อาทิ เพศ วัย พื้นฐานความรู ้ ทัศนคติและ
ประสบการณ์ ของผูเ้ รี ยนที่จะช่วยให้เกิ ดการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างหลากหลายและกว้างขวางใน
กระบวนการเรี ย นรู ้ ซึ่ งจะช่ วยให้ผูเ้ รี ย นได้ฝึ กคิ ด เข้า ใจในความแตกต่า งและเปิ ดใจในการรั บ
ประสบการณ์ ใหม่และใช้วิจารณญาณในการตัดสิ นใจอันจะนาพาไปสู่ การปรับเปลี่ ยนกรอบมโน
ทัศน์เพื่อสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ข้ อเสนอแนะ
3.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิการ กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ มีปัจจัยเงื่อนไขในการทดลอง
กระบวนการจัดการเรี ย นรู้ เพื่ อพัฒนาคุ ณลัก ษณะของนัก การเมื องคื อ ปั จจัยตัวบุคคล หมายถึ ง
นักการเมืองหรื อกลุ่มตัวอย่างในครั้ งนี้ มีความสมัครใจที่จะเข้าร่ วมกิ จกรรมและมีความสนใจใน
กระบวนการอยูเ่ บื้องต้นแล้ว ซึ่งหากจะนารู ปแบบกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ที่คน้ พบในครั้งนี้ ไปใช้
จาเป็ นต้องคานึ งถึงความสาคัญของการเรี ยนรู้ ของกลุ่มเป้ าหมายในการศึกษาก่อนเพื่อให้สามารถ
กาหนดเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ ไ ด้อย่า งถู ก ต้อง ในส่ วนของขั้นตอนที่ มี ค วามส าคัญที่ สุดในการ
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ดาเนิ นการคื อ ขั้นตอนการก าหนดเป้ าหมาย ซึ่ ง หากสามารถก าหนดเป้ าหมายที่ เหมาะสมกับ
กลุ่ ม เป้ าหมายได้อย่างเหมาะสมก็ จะทาให้ส ามารถดาเนิ นตามขั้นตอนต่ อไปได้ และควรค านึ ง
เพิ่มเติมถึงการดาเนิ นกระบวนการในแต่ละขั้นตอนระหว่างปฏิบตั ิการซึ่ งอาจจะต้องใช้ระยะเวลา
ในการใคร่ ค รวญทบทวนตนเองของกลุ่ ม เป้ าหมายและการท าซ้ าอย่า งสม่ า เสมอ เนื่ อ งจาก
ระยะเวลาในการตกตะกอนความคิดเพื่อนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงของแต่ละบุคคลนั้นไม่เท่ากัน เช่น
หากน าไปใช้ ก ับ กลุ่ ม เป้ าหมายที่ มี ก รอบโครงสร้ า งทางความคิ ด ที่ แ ข็ ง แรงปรั บ เปลี่ ย นยาก
จาเป็ นต้องเพิ่มความเข้มข้นของกระบวนการในส่ วนที่หนึ่ ง คือการกระตุน้ การเรี ยนรู ้ภายใน ให้เกิด
การรู ้ จกั ตนเอง และรู ้ จกั เปิ ดใจให้ได้ก่อนเพราะจะเป็ นกุญแจดอกสาคัญในการเปิ ดประตู สู่การ
เรี ยนรู้ในขั้นตอนอื่นของกระบวนการต่อไปได้
3.2 ข้อ เสนอเชิ ง นโยบาย กระบวนการจัด การเรี ยนรู้ เ พื่ อ พัฒ นาคุ ณ ลัก ษณะของ
นักการเมืองบนฐานทฤษฎีการเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลงนั้น จาเป็ นต้องมีหน่วยงานกลางทางด้าน
การเมืองที่รับผิดชอบในด้านการพัฒนานักการเมือง อาทิ รัฐสภา เป็ นผูส้ นับสนุนงบประมาณ โดย
ต้องมีตน้ แบบ(Role Model) ทางการเมืองที่เป็ นบุคคลที่ได้รับความเชื่อถือ มาเป็ นผูน้ าหรื อผูจ้ ดั
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ เนื่ องจากวัฒนธรรมทางการเมื องไทยยังคงเชื่ อมัน่ และยึดติ ดกับตัว
บุ คคลมากกว่าสถาบันทางการเมือง และควรให้ความตระหนักถึ งการพัฒนาคุ ณลักษณะของ
นักการเมืองจากภายในโดยให้ความสาคัญกับคุณลักษณะด้านจิตใจและคุ ณลักษณะด้านความคิด
เพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะภายในตนเองอย่างยัง่ ยืน
สถาบันที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการศึ กษาเพื่อพัฒนานักการเมือง พรรคการเมือง หรื อ
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ควรให้ความสนใจกับการพัฒนานักการเมืองให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้ อหาสาระของการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็ นการผลิตกระบวนกรที่มีประสบการณ์
ทางการเมืองในการเป็ นกระบวนกรหรื อผูอ้ านวยการเรี ยนรู้ (Facilitators)เพื่อการเปลี่ยนแปลงใน
โอกาสต่อไป
สถาบันการศึกษา ควรคานึ งถึงการนาแนวทางในกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ บนฐาน
ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ เพื่ อการเปลี่ ย นแปลงไปประยุก ต์ใ ช้ก ับ กลุ่ ม ประชาชนหรื อ เยาวชนเพื่ อให้มี
คุ ณ ลั ก ษณะทางการเมื อ งที่ พึ ง ประสงค์ ซึ่ งสามารถพัฒ นาได้ ต้ ั ง แต่ ร ะดั บ ปฐมวัย จนถึ ง
ระดับอุดมศึกษา โดยพัฒนาหลักสู ตรที่เน้นเรื่ องการเมือง คุณลักษณะของพลเมือง หรื อจัดกิจกรรม
ที่มีเนื้ อหาสาระที่ สอดคล้องและสามารถเชื่ อมโยงกับชี วิตประจาวันได้เพื่อเป็ นการปลู กฝั งและ
สร้ า งจิ ตส านึ กการมี ส่ วนร่ วมทางการเมื องและการตระหนักถึ งการเรี ยนรู ้ ที่ จะปรั บเปลี่ ยนและ
เปลี่ ยนแปลงตนเองให้เข้ากับสถานการณ์ การส่ งเสริ มผ่านระบบการศึ กษาเช่ นนี้ จะนาไปสู่ การ
ขยายตัวทางความคิด และอาจนามาสู่ การเปลี่ยนแปลงภายในบุคคลจากบุคคลหนึ่ งสู่ อีกบุคคลหนึ่ ง
ขยายแผ่ออกไปกว้างขึ้นเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกระบบได้อย่างเป็ นรู ปธรรม

248
3.3 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ คุณลักษณะใน
กลุ่มตัวอย่างอื่นๆ เช่ น กลุ่ มประชาชน กลุ่ มเยาวชน ทั้งในส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาคเพื่อเป็ นวัด
ระดับความรู ้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และมุ มมองที่ มีต่อการเมื องและออกแบบกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู้ที่เหมาะสมกับการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตใจ ความคิด พฤติกรรมและความรู ้ให้เหมาะสม
กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้สามารถตระหนักถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ ยะบุตร วานิชพงษ์พนั ธุ์
2.
.
3. ดร.ประเสริ ฐ พัฒนผลไพบูลย์
4. ดร.ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์
5. นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุ ภากูร
6. คุณสมชาย แสงชมพูเพ็ญ
7. คุณวัฒณ์โณ โตแก้ว
8. คุณอรุ ณี ปริ ศนานันทกุล
9.
10.
11.
12. คุณโพธิพนั ธ์ มุขสมบัติ
13.
14.
15. คุณธนัช ถิ่นวัฒนากูล
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพจิ ารณาร่ างกิจกรรมการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

.
.
.
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1. ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี
2. รศ. ดร. ไชยันต์ ไชยพร อาจารย์ประจาภาควิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. รศ.นิยม รัฐอมฤต ผูอ้ านวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
4. พลตรี จาลอง ศรี เมือง
5. นายกฤช เอื้อวงศ์ ผูอ้ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
6. นายศิริวฒั น์ ขจรประศาสน์ ผูส้ ื บทอดเจตนารมณ์พลตรี สนัน่ ขจรประสาสน์ และ
ศิษย์เก่าโรงเรี ยนการเมือง
7. นายวัชระ กรรณิ การ์
โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และโฆษกพรรคชาติไทยพัฒนา
8. นายนิกร จานง อดีตสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหลายสมัย
9. นายณัฏฐพล ทีปสุ วรรณ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร กรุ งเทพมหานคร เขต 26
10. นายสุ ริยะใส กตะศิลา ผูก้ ่อตั้งกลุ่มการเมืองสี เขียว
11. นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหลายสมัย
12. นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่ อพรรคเพื่อไทย
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สาหรับนักการเมือง

แบบสอบถามการวิจัย
เรื่อง กระบวนการจัดการการเรี ยนรู้ เพือ่ พัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐาน
ทฤษฎีการเรียนรู้ เพือ่ การเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจง: แบบสอบถามนี้เป็ นส่วนหนึ่งของหลักสูตรครุ ศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดทาโดย นางสาวปอรรัชม์ ยอดเณร ซึ่งผลที่ได้จะนาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้น
ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล โปรดทาเครื่ องหมาย  ในช่อง และตอบคาถามในช่ องว่ าง ทีก่ าหนด
1.1 เพศ
 ชาย  หญิง
1.2 อายุ
 25-34  35-44
 45-54
 55-64
 65
1.3 ภูมิลาเนา 



1.4 ระดับการศึกษา
 ต่ากว่าปริ ญญาตรี  ปริ ญญาตรี สูงกว่าปริ ญญาตรี
1.5 ตาแหน่งทางการเมืองของท่าน  ระดับชาติ ส.ว ส.ส.
 อื่นๆ(โปรดระบุ)........................................
 ระดับท้องถิ่น  อบจ.  อบต.  เทศบาล
 อื่นๆ(โปรดระบุ)...................
1.6 ท่านมีประสบการณ์การทางานด้านการเมืองมาแล้ว จานวน .......................ปี (โปรดระบุ)
1.7 ท่านเข้าสู่วถิ ีการเมืองจาก  การเลือกตั้ง การแต่งตั้ง
1.8 เหตุผลในการเข้าสู่การทางานทางการเมือง (โปรดระบุ)......................................................................................
...................................................................................................................................................................................
1.9 ท่านเรี ยนรู ้วธิ ีการทางานทางการเมืองจากแหล่งใด (
)
 เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง 
ครอบครัว 
สถานศึกษา  เรี ยนรู ้จากเพื่อน
อื่นๆ........................
1.10 ท่านเคยมีประสบการณ์เข้ารับการฝึ กอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องการพัฒนานักการเมือง
เคย
 ไม่เคย
ถ้า “เคย” จากสถาบัน/หน่วยงานใด(โปรดระบุ)...................................................................................................
1.11 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการจัดหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น..........................................................................
1.12 ถ้าจะมีการจัดหลักสูตรอบรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักการเมืองควรจะให้ความสาคัญในเรื่ องใด เพราะ
อะไร ..................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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1.13

(

)





 (
)…………………………………………………..
1.14 นักการเมืองในดวงใจของท่านคือ (โปรดระบุ)..................................................................................................
1.15
(
)

  





(
)………………...

ตอนที่ 2 ข้ อมูลด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
คาชี้แจง: โปรด กาเครื่ องหมาย  เพื่อระบุระดับความสาคัญของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักการเมือง
ระดับความสาคัญของคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ประเด็นคุณลักษณะ
มากทีส่ ุ ด
มาก
ปานกลาง
น้ อย
น้ อยทีส่ ุ ด
1. คุณลักษณะด้ านพฤติกรรม
1.1 เป็ นผูท้ ี่มีความซื่อตรงต่อหน้าที่ :
ปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่าง
ครบถ้วน
1.2 เป็ นผูท้ ี่มีความรับผิดชอบ : มี
สานึกดี รู ้ผิด-ถูก และรับผิดชอบใน
การกระทาของตนเอง
1.3 เป็ นผูท้ ี่มีความซื่อสัตย์สุจริ ต :
ไม่ปกปิ ดซ่อนเร้น พูดจริ งทาจริ ง ใช้
อานาจและงบประมาณอย่างชอบ
ธรรมเกิดประโยชน์สูงสุด ไม่เป็ นคน
คดโกงต่อหน้าที่หรื อฉ้อโกงเชิง
นโยบายและเชิงปฏิบตั ิ
1.4 เป็ นผูท้ ี่มีมนุษยสัมพันธ์ : พูดจา
สุภาพ เป็ นมิตร ควบคุมจิตใจและ
อารมณ์ได้ เข้ากับผูอ้ ื่นและเพื่อน
ร่ วมงานดี
1.5 เป็ นผูม้ ีความขยันตั้งใจ : มีความ
อดทน มีความเพียร
1.6 เป็ นผูท้ ี่มีความพยายามใฝ่ รู ้ พัฒนา
ตนเอง
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1.7 เป็ นผูท้ ี่รับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ้ ื่น
1.8 เป็ นผูม้ ีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
1.9 เป็ นผูม้ ีความน่าเชื่อถือ : มีความน่า
เคารพ มีเหตุผล มีน้ าใจ กิริยาดี วางตัว
ได้เหมาะสม พูดจามีเหตุมีผล ไม่ใช้
อารมณ์
1.10 อื่นๆ (โปรดระบุ)........................
............................................................
...........................................................
2.คุณลักษณะด้ านจิตใจ
2.1 เป็ นผูม้ ีจิตใจที่รักความยุติธรรม :
มีจิตใจที่เป็ นกลาง ไม่เข้าข้างฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึ่ง ยึดหลักความถูกต้อง
2.2 เป็ นผูม้ ีคุณธรรม ยึดมัน่ ความดี :
ไม่โลภ ไม่โกรธโมโห ไม่หลงอานาจ
มีความกตัญญู
2.3 เป็ นผูม้ ีความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่
2.4 เป็ นผูม้ ีจิตใจกว้างขวางยอมรับสิ่ ง
ใหม่
2.5 เป็ นผูม้ ีจิตในหนักแน่น : ไม่เชื่อ
คนง่าย มีเหตุผล มีวจิ ารณญาณ ไม่ใช้
อารมณ์หรื อความรู ้สึกตัดสิ น
2.6 เป็ นผูม้ ีความเสี ยสละ : เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม
2.7อื่นๆ (โปรดระบุ)........................
............................................................
...........................................................
3.คุณลักษณะด้ านความคิด
3.1 เป็ นผูม้ ีความคิดแบบเชิงกลยุทธ์ :
รู ้จกั แก้ปัญหา-วางแผน-สร้างโอกาส

ระดับความสาคัญของคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
มากทีส่ ุ ด
มาก
ปานกลาง
น้ อย
น้ อยทีส่ ุ ด
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3.2 เป็ นผูม้ ีความคิดเชิงระบบ : การคิด
เป็ นขั้นตอน และเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั
3.3 เป็ นผูม้ ีความคิดแบบสร้างสรรค์ :
มีความคิดริ เริ่ มในทางที่ดี
3.4 เป็ นผูม้ ีความคิดที่มีวสิ ยั ทัศน์: มี
ความฉลาดที่จะมองเห็นความจริ งของ
สิ่ งต่างๆ โดยเฉพาะที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต มองการณ์ไกล
3.5 เป็ นผูม้ ีความคิดแบบบูรณาการ :
การคิดแบบองค์รวมไม่แยกส่วนและ
สามารถคิดสอดประสานปัจจัยต่างๆ
ได้
3.6 เป็ นผูม้ ีความคิดแบบ
ประนีประนอม: รักษาผลประโยชน์
ของทุกฝ่ าย ไม่เผด็จการ
3.7 เป็ นผูท้ ี่มีอุดมการณ์ทางการเมือง
สังคม : มีหลักการเมืองการปกครอง
และยึดมัน่ หลักการประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
3.8 อื่นๆ (โปรดระบุ)........................
............................................................
...........................................................
4. คุณลักษณะด้ านความรู้
4.1 ด้ านการเมือง
4.1.1 ความรู ้เรื่ องระบอบการเมืองการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย
4.1.2 ความรู ้เรื่ องวัฒนธรรมทาง
การเมือง
4.1.3 ความรู ้ความเข้าใจสภาพปัญหา
การเมืองไทย
4.1.4 ความรู ้เรื่ องหลักธรรมาภิบาลกับ
การการเมือง

ระดับความสาคัญของคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
มากทีส่ ุ ด
มาก
ปานกลาง
น้ อย
น้ อยทีส่ ุ ด
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4.1.5 ความรู ้เรื่ องจรรยาบรรณ
นักการเมือง
4.1.6 ความรู ้เรื่ องหลักปรัชญา
อุดมการณ์ทางการเมือง
4.1.7 ความรู ้เรื่ องภาวะผูน้ าทาง
การเมือง
4.1.8 ความรู ้เรื่ องการศึกษา
เปรี ยบเทียบการเมืองในต่างประเทศ
4.1.9 อื่นๆ (โปรดระบุ)........................
............................................................
...........................................................
4.2 ด้ านกฎหมาย
4.2.1 ความรู ้เรื่ องกฎหมายการเลือกตั้ง
4.2.3 ความรู ้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
4.2.4 กฎหมายมหาชน
4.2.5 อื่นๆ (โปรดระบุ)........................
............................................................
...........................................................
4.3 ด้ านนโยบาย
4.3.1 ความรู ้เกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะ
4.3.2 อื่นๆ (โปรดระบุ)........................
............................................................
...........................................................
4.4 ด้ านสังคมและศาสนา
4.4.1 ความรู ้ความเข้าใจเรื่ องการเป็ น
พลเมืองที่ดี
4.4.2 ความรู ้ความเข้าใจบริ บทสภาพ
สังคม
4.4.3 ความรู ้เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับความสาคัญของคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
มากทีส่ ุ ด
มาก
ปานกลาง
น้ อย
น้ อยทีส่ ุ ด
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ระดับความสาคัญของคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
มากทีส่ ุ ด
มาก
ปานกลาง
น้ อย
น้ อยทีส่ ุ ด

4.4.4 ความรู ้เรื่ องหลักศาสนากับการ
ดารงชีวติ
4.4.5 อื่นๆ (โปรดระบุ)........................
............................................................
...........................................................
4.5 ด้ านจิตวิทยา
4.5.1 จิตวิทยาการเข้าใจตนเองและ
ผูอ้ ื่น
4.5.2 การสร้างจิตสานึกสาธารณะ
4.5.3 อื่นๆ (โปรดระบุ)........................
............................................................
...........................................................
4.6 ด้ านการสื่อสารและเทคโนโลยี
4.6.1 ความรู ้ดา้ นเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทนั สมัย
4.6.2 ความรู ้ในการสื่ อสารต่อที่
สาธารณะ
4.6.3 อื่นๆ (โปรดระบุ)........................
............................................................
...........................................................
ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
3.1 ท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่ องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักการเมืองในด้านอื่นๆอย่างไร(โปรด
ระบุ)...................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.
ขอขอบคุณที่ให้ความร่ วมมือ
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สาหรับ
ประชาชนทัว่ ไป

แบบสอบถามการวิจัย
เรื่อง กระบวนการจัดการการเรี ยนรู้ เพือ่ พัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐาน
ทฤษฎีการเรียนรู้ เพือ่ การเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจง: แบบสอบถามนี้เป็ นส่วนหนึ่งของหลักสูตรครุ ศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดทาโดย นางสาวปอรรัชม์ ยอดเณร ซึ่งผลที่ได้จะนาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้น
ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล โปรดทาเครื่ องหมายในช่อง และตอบคาถามในช่ องว่ าง ทีก่ าหนด
1.1 เพศ  ชาย  หญิง 1.2 อายุ  25-34  35-44  45-54  55-64  65
1.3 ภูมิลาเนา 



1.4 ระดับการศึกษา  ต่ากว่าปริ ญญาตรี  ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
1.5 อาชีพ
 รับราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานเอกชน  ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 รับจ้างทัว่ ไป  ประกอบอาชีพอื่นๆ (โปรดระบุ) ..........................................................
1.6 ท่านมีความสนใจทางการเมืองมากน้อยเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง  น้อย
 น้อยที่สุด
1.7 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อ นักการเมืองระดับท้องถิ่นของท่าน(โปรดระบุ)...................................................
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
1.8 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อ นักการเมืองระดับชาติ (ส.ส.,ส.ว)(โปรดระบุ).....................................................
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
1.9 ท่านเคยมีประสบการณ์เข้ารับการฝึ กอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องการเมือง เคย  ไม่เคย
ถ้า “เคย” จากสถาบัน/หน่วยงานใด(โปรดระบุ)....................................................................................................
1.10 นักการเมืองในดวงใจของท่านคือ (โปรดระบุ)..................................................................................................
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ตอนที่ 2 ข้ อมูลด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของนักการเมือง
คาชี้แจง: โปรด กาเครื่ องหมาย  เพื่อระบุ ระดับความสาคัญ ของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักการเมือง
ระดับความสาคัญของคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ประเด็นคุณลักษณะ
มากทีส่ ุ ด
มาก
ปานกลาง
น้ อย
น้ อยทีส่ ุ ด
1. คุณลักษณะด้ านพฤติกรรม
1.1 เป็ นผูท้ ี่มีความซื่อตรงต่อ
หน้าที่ : ปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับ
มอบหมายอย่างครบถ้วน
1.2 เป็ นผูท้ ี่มีความรับผิดชอบ : มี
สานึกดี รู ้ผิด-ถูก และรับผิดชอบใน
การกระทาของตนเอง
1.3 เป็ นผูท้ ี่มีความซื่อสัตย์สุจริ ต :
ไม่ปกปิ ดซ่อนเร้น พูดจริ งทาจริ ง ใช้
อานาจและงบประมาณอย่างชอบ
ธรรมเกิดประโยชน์สูงสุด ไม่เป็ น
คนคดโกงต่อหน้าที่หรื อฉ้อโกงเชิง
นโยบายและเชิงปฏิบตั ิ
1.4 เป็ นผูท้ ี่มีมนุษยสัมพันธ์ : พูดจา
สุภาพ เป็ นมิตร ควบคุมจิตใจและ
อารมณ์ได้ เข้ากับผูอ้ ื่นและเพื่อน
ร่ วมงานดี
1.5 เป็ นผูม้ ีความขยันตั้งใจ : มีความ
อดทน มีความเพียร
1.6 เป็ นผูท้ ี่มีความพยายามใฝ่ รู ้
พัฒนาตนเอง
1.7 เป็ นผูท้ ี่รับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ้ ื่น
1.8 เป็ นผูม้ ีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
1.9 เป็ นผูม้ ีความน่าเชื่อถือ : มีความ
น่าเคารพ มีเหตุผล มีน้ าใจ กิริยาดี
วางตัวได้เหมาะสม พูดจามีเหตุมีผล
ไม่ใช้อารมณ์
1.10 อื่นๆ (โปรดระบุ)....................
.........................................................
.........................................................
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2.คุณลักษณะด้ านจิตใจ
2.1 เป็ นผูม้ ีจิตใจที่รักความ
ยุติธรรม : มีจิตใจที่เป็ นกลาง ไม่
เข้าข้างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง ยึดหลักความ
ถูกต้อง
2.2 เป็ นผูม้ ีคุณธรรม ยึดมัน่ ความดี :
ไม่โลภ ไม่โกรธโมโห ไม่หลง
อานาจ มีความกตัญญู
2.3 เป็ นผูม้ ีความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่
2.4 เป็ นผูม้ ีจิตใจกว้างขวางยอมรับ
สิ่ งใหม่
2.5 เป็ นผูม้ ีจิตในหนักแน่น : ไม่เชื่อ
คนง่าย มีเหตุผล มีวจิ ารณญาณ ไม่
ใช้อารมณ์หรื อความรู ้สึกตัดสิ น
2.6 เป็ นผูม้ ีความเสี ยสละ : เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม
2.7 อื่นๆ (โปรดระบุ)....................
.........................................................
.........................................................
3.คุณลักษณะด้ านความคิด
3.1 เป็ นผูม้ ีความคิดแบบเชิงกล
ยุทธ์ : รู ้จกั แก้ปัญหา-วางแผน-สร้าง
โอกาส
3.2 เป็ นผูม้ ีความคิดเชิงระบบ : การ
คิดเป็ นขั้นตอน และเชื่อมโยง
สัมพันธ์กนั
3.3 เป็ นผูม้ ีความคิดแบบสร้างสรรค์ :
มีความคิดริ เริ่ มในทางที่ดี
3.4 เป็ นผูม้ ีความคิดที่มีวิสยั ทัศน์: มี
ความฉลาดที่จะมองเห็นความจริ ง
ของสิ่ งต่างๆ โดยเฉพาะที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต มองการณ์ไกล

ระดับความสาคัญของคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
มากทีส่ ุ ด
มาก
ปานกลาง
น้ อย
น้ อยทีส่ ุ ด
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3.5 เป็ นผูม้ ีความคิดแบบบูรณาการ :
การคิดแบบองค์รวมไม่แยกส่วน
และสามารถคิดสอดประสานปัจจัย
ต่างๆได้
3.6 เป็ นผูม้ ีความคิดแบบ
ประนีประนอม: รักษาผลประโยชน์
ของทุกฝ่ าย ไม่เผด็จการ
3.7 เป็ นผูท้ ี่มีอุดมการณ์ทางการเมือง
สังคม : มีหลักการเมืองการปกครอง
และยึดมัน่ หลักการประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
3.8 อื่นๆ (โปรดระบุ)....................
.........................................................
.........................................................
4. คุณลักษณะด้ านความรู้
4.1 ด้ านการเมือง
4.1.1 ความรู ้เรื่ องระบอบการเมือง
การปกครองแบบประชาธิปไตย
4.1.2 ความรู ้เรื่ องวัฒนธรรมทาง
การเมือง
4.1.3 ความรู ้ความเข้าใจสภาพ
ปั ญหาการเมืองไทย
4.1.4 ความรู ้เรื่ องหลักธรรมาภิบาล
กับการการเมือง
4.1.5 ความรู ้เรื่ องจรรยาบรรณ
นักการเมือง
4.1.6 ความรู ้เรื่ องหลักปรัชญา
อุดมการณ์ทางการเมือง
4.1.7 ความรู ้เรื่ องภาวะผูน้ าทาง
การเมือง
4.1.8 ความรู ้เรื่ องการศึกษา
เปรี ยบเทียบการเมืองในต่างประเทศ

ระดับความสาคัญของคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
มากทีส่ ุ ด
มาก
ปานกลาง
น้ อย
น้ อยทีส่ ุ ด
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4.1.9 อื่นๆ (โปรดระบุ)....................
.........................................................
.........................................................
4.2 ด้ านกฎหมาย
4.2.1 ความรู ้เรื่ องกฎหมายการ
เลือกตั้ง
4.2.3 ความรู ้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
4.2.4 กฎหมายมหาชน
4.2.5 อื่นๆ (โปรดระบุ)....................
.........................................................
.........................................................
4.3 ด้ านนโยบาย
4.3.1 ความรู ้เกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะ
4.3.2 อื่นๆ (โปรดระบุ)....................
.........................................................
.........................................................
4.4 ด้ านสังคมและศาสนา
4.4.1 ความรู ้ความเข้าใจเรื่ องการ
เป็ นพลเมืองที่ดี
4.4.2 ความรู ้ความเข้าใจบริ บท
สภาพสังคม
4.4.3 ความรู ้เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง
4.4.4 ความรู ้เรื่ องหลักศาสนากับการ
ดารงชีวติ
4.4.5 อื่นๆ (โปรดระบุ)....................
.........................................................
.........................................................
4.5 ด้ านจิตวิทยา
4.5.1 จิตวิทยาการเข้าใจตนเองและ
ผูอ้ ื่น

ระดับความสาคัญของคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
มากทีส่ ุ ด
มาก
ปานกลาง
น้ อย
น้ อยทีส่ ุ ด
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ระดับความสาคัญของคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
มากทีส่ ุ ด
มาก
ปานกลาง
น้ อย
น้ อยทีส่ ุ ด

4.5.2 การสร้างจิตสานึกสาธารณะ
4.5.3 อื่นๆ (โปรดระบุ)....................
.........................................................
.........................................................
4.6 ด้ านการสื่อสารและเทคโนโลยี
4.6.1 ความรู ้ดา้ นเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทนั สมัย
4.6.2 ความรู ้ในการสื่ อสารต่อที่
สาธารณะ
4.6.3 อื่นๆ (โปรดระบุ)....................
.........................................................
.........................................................
ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
1.2 ท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่ องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักการเมืองในด้านอื่นๆอีกหรื อไม่ อย่างไร
(โปรดระบุ)........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ให้ความร่ วมมือ
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แนวประเด็นคาถามการสั มภาษณ์
1 แนวประเด็นคาถามสาหรับผู้บริหารหลักสู ตรฝึ กอบรมเพือ่ พัฒนานักการเมืองในประเทศไทย
ส่ วนที่ 1 คาถามเกีย่ วกับการจัดหลักสู ตร
1. ความเป็ นมา ความคาดหวังและวัตถุประสงค์ของการจัดหลักสู ตรเพื่อพัฒนานักการเมือง
2. ผลที่คาดว่าจะได้รับ และผลที่ได้รับจากการจัดหลักสู ตร
3. หลักเกณฑ์ในการออกแบบหลักสู ตรและทฤษฎีสนับสนุน
4. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึ กอบรม
5. รู ปแบบหรื อกระบวนการเรี ยนรู้ที่ใช้ในการจัดหลักสู ตร
6. วิธีการเรี ยนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
7. การวัดผลสัมฤทธิ์ จากผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
8. การประเมินผลการตอบรับที่ได้เมื่อสาเร็ จหลักสู ตร
9. แนวทางการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรในอนาคต
ส่ วนที่ 2 คาถามเกีย่ วกับทัศนะต่ อนักการเมือง
1. ท่านคิดว่าการศึกษามีความสัมพันธ์กบั การพัฒนานักการเมืองอย่างไร
2. ทัศนะต่อนักการเมืองไทยในปั จจุบนั
3. ท่านคิดว่านักการเมืองควรมีคุณลักษณะอย่างไร
4. ท่านคิดว่านักการเมืองควรมีความรู้ มีความคิด มีจิตใจ และมีพฤติกรรมอย่างไรบ้าง
5. เปรี ยบเทียบ คุณลักษณะของนักการเมืองในประเทศต่างๆ
6. ข้อเสนอต่อแนวทางในการพัฒนานักการเมืองไทย
7. ข้อเสนอต่อแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักการเมืองให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
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แนวประเด็นคาถามการสั มภาษณ์
2 แนวประเด็นคาถามสาหรับนักการเมือง
คาถามเกีย่ วกับทัศนะต่ อนักการเมือง
1.
ทัศนะต่อคุณลักษณะของนักการเมืองที่พึงประสงค์
2.
ทัศนะต่อนักการเมืองไทยในปั จจุบนั
3.
ท่านคิดว่านักการเมืองควรมีคุณลักษณะอย่างไร
4.
ท่านคิดว่านักการเมืองควรมีความรู ้ดา้ นใดบ้าง
5.
ท่านคิดว่านักการเมืองควรมีความคิดอย่างไรบ้าง
6.
ท่านคิดว่านักการเมืองควรมีพฤติกรรมอย่างไร
7.
ท่านคิดว่านักการเมืองควรมีจิตใจอย่างไร
8.
เปรี ยบเทียบ คุณลักษณะของนักการเมืองในประเทศต่างๆ
10. ข้อเสนอต่อแนวทางในการพัฒนานักการเมืองไทย
11. ท่านคิดว่าการศึกษามีความสัมพันธ์กบั การพัฒนานักการเมืองอย่างไร
12. ความคิดเห็นต่อหลักสู ตรฝึ กอบรมนักการเมืองที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
13. ข้อเสนอต่อแนวทางในการพัฒนานักการเมืองไทย
14. ข้อเสนอต่อแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักการเมืองให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์
นางสาว ปอรรัชม์ ยอดเณร เกิ ดวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2521 ที่จงั หวัดกรุ งเทพมหานคร
สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขานาฏยศิลป์ ตะวันตก จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2542 สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท นิ เทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วาทวิทยาและสื่ อสารการแสดง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2545
ประวัติการทางาน อดี ตโฆษกกระทรวงการท่องเที่ ยวและกี ฬา สมัยรัฐมนตรี ฯ วีระศักดิ์
โควสุ รัตน์ และพิธีกรนักแสดงทางรายการโทรทัศน์ ปั จจุ บนั ดารงตาแหน่ งอาจารย์พิเศษ คณะ
นิ เทศศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และครู สอนวิชาบัลเล่ต์และแจ๊สแดนซ์ สถาบันบางกอก
แดนซ์

