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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีความมุ่งหมาย 1) ศึกษาความรู้ความเข้าใจในประชาธิปไตย 2) ศึกษาความเป็น

ประชาธิปไตย และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 
สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้หลักสูตรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
จำานวน 55 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ 1) หลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย สำาหรับ
นกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปทีี ่4 2) แบบทดสอบวดัความรูค้วามเขา้ใจในประชาธปิไตย 3) แบบบนัทกึอนทุนิ 
4) แบบสังเกตความเป็นประชาธิปไตย 5) แบบสัมภาษณ์ความเป็นประชาธิปไตย และ6) แบบสอบถาม
ความพงึพอใจของนกัเรียนทีม่ตีอ่หลกัสตูร สถติพ้ืินฐานทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบวา่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 มคีะแนนความรูค้วามเขา้ใจ
ในประชาธปิไตยของนักเรียน หลังการทดลองใชห้ลักสูตรมคีะแนนเฉลีย่เพิม่ขึน้ตามลำาดบั นกัเรยีนมคีวาม
เป็นประชาธิปไตยอยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรอยู่ในระดับมากที่สุด 
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Abstract
This research aimed to 1) study the understanding of democracy, 2) study democracy  

attributes and 3) to study learning satisfication the curriculum of democracy for  
Mathayomsuksa 4 students. Samples were 55 Mathayomsuksa 4 students who were  
studying in the second semester of 2016, academic year at Tessaban Nong Ya Ma (Local 
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Sport School of Roi-et Province). Research tools were 1) Curriculum to promote democracy 
for Mathayomsuksa 4 students, 2) A test on democracy 3) Students’ diaries, 4) Democracy 
observation form, 5) Democracy interview form, and 6) Satisfaction questionnaire on the 
curriculum. Statistics used for data analysis were percentage, mean, and standard deviation.  
The results revealed that after the implementation of the curriculum their understanding 
were increased. The students had democracy attributes in those three learning modules  
representing at the high level, and were satisfied towards curriculum at the highest level. 

Keywords: Democracy, curriculum implementation

บทนำา
ประชาธปิไตยเปน็แนวคดิการบรหิารและ

ดูแลประชาชนให้สามารถดำารงชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างอิสระภายใต้กติกาอยู่ร่วมกันใน
สงัคมทีท่กุคนมสีว่นรว่ม (สำานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง, 2555: 3) แนวคิดประชาธิปไตย
จะเป็นจริงได้  ประชาชนต้องมีวิถี ชีวิตแบบ
ประชาธิปไตย รู้จักเคารพสิทธิเสรีภาพ ยอมรับใน
ความแตกต่าง และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อ่ืน นำาเหตุผลมาใช้ในการแก้ปัญหา
และความขดัแยง้ (ธรี หฤทยัธนาสนัต์ิ, 2555: 21) 
ท้ังการศึกษาเป็นเครื่องมือสำาคัญที่ช่วยปลูกฝังให้
เดก็และเยาวชนมทีศัคติ ค่านิยม พฤติกรรมวถิชีีวติ
ประชาธิปไตย พร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการบริหาร
ดูแลประเทศและพัฒนาให้มีความยั่งยืนผาสุก 
ตอ่ไป (จรญูศร ีมาดิลกโกวทิ, 2550: 1) การสรา้ง
สังคมประชาธิปไตย โรงเรียนเป็นแหล่งบ่มเพาะ
ประชาธิปไตยเพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ที่จะเป็นส่วน
หนึ่งของการพัฒนาสังคมมนุษย์ให้เกิดความเท่า
เทียมและเป็นธรรม การศึกษาจึงไม่ควรทอดท้ิง
ประชาธปิไตย ประชาธปิไตยเปน็ระบอบทีป่ระกนั
ว่ามนุษย์จะอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม เสมอภาค
และเป็นธรรม เคารพในความเป็นมนุษย์ที่เท่ากัน 

ปัจจุบันสังคมไทยมีสัญญาณบ่งช้ีว่ามี
ความซับซ้อน ยุ่งยาก และคับแค้น อันเป็นผลก

ระทบมาจากปัญหาจริยธรรม คือ การขาดวินัย 
การฝกึคา่นยิมเชงิวตัถมุากกวา่คา่นยิมเชงิจตินยิม 
การละเมิดสิทธิต่างๆ ความไม่เสมอภาค ขาด
ความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ และขาดความรู้ 
ความเข้าใจในสาระของสังคมประชาธิปไตย 
ขาดความรับผิดชอบ ปัญหาการขาดคุณธรรม
จริยธรรมในสังคมเป็นจุดวิกฤติ ซึ่งปัญหาดัง
กล่าวย่อมเป็นอุปสรรคสำาคัญที่จะพัฒนาประเทศ
ชาติ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 ซึ่งได้กำาหนดให้การจัดการ
ศึกษาตามหลักสูตรต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา คน
ไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมแห่งความเป็นคนไทยในการดำารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่ง 
สิ่งเหล่านี้ได้ถูกบูรณาการให้มีความเชื่อมโยงกับ
การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษา โดย
เห็นไดช้ดัจากผงัมโนทศันส์าระที ่2 กลุม่สาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วย
การเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ
ดำารงชีวิตในสังคม มาตรฐานที่ 2.1 พลเมืองดี 
การเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในสังคม
ไทยและสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 
16-17)

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสมาชิก
ทั้งหมดในสังคมให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ ร่วมกัน
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ปฏิรูปสังคม หรือการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นโดยการ
ช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม การ
จัดระเบียบของสังคม การอยู่ร่วมกันของคนใน
สังคม และการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 
ไ ด้ ยึ ดหลั ก สำ า คัญขอ งป รั ชญาปฏิ รู ปนิ ยม  
(Reconstructionism) เป็นส่ิงที่ ช่วยกำาหนด
ทิศทางในการจัดการศึกษา ซึ่งปรัชญานี้ให้ความ
สำาคัญกับสังคม และเช่ือว่าโรงเรียนเป็นองค์
ประกอบสำาคัญที่สร้างให้ผู้เรียนเป็นคนดีนำาไปสู่
การปรบัสงัคมทีเ่หมาะสม รวมทัง้การพัฒนาความ
เป็นประชาธปิไตย และการแกป้ญัหาในบริบทของ
สงัคม (นิราศ จนัทรจติร, 2558: 32) ซึง่ปรชัญานี้
มุ่งผลิตเด็กที่มีความรู้ ความสามารถในเชิงปฏิบัติ
มากกว่าวิชาการ ผู้เรียนคือผู้ที่มีความสามารถใน
การวเิคราะหป์ญัหาสงัคม เรียนรูว้ธิกีารทำางานรว่ม
กันเพือ่แกป้ญัหาสงัคม และเนน้ใหผู้เ้รยีนตระหนัก
ในบทบาทหนา้ทีข่องตนเองทีม่ต่ีอสงัคมและปฏริปู
สังคมให้ดีข้ึน การจัดการเรียนการสอนตามหลัก
ปรัชญาน้ี ใช้วิธีการเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคม เพ่ือกระตุ้นความสนใจของ 
ผู้เรยีนต่อกิจกรรมสาธารณะ การเรยีนรูก้ารบรกิาร 
(Service learning) การเรยีนรูโ้ดยการลงมอืปฏบัิติ 
สามารถมองเห็นปัญหาและเข้าใจเรื่องราวต่างๆ 
ด้วยตนเองโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย และเรียนรู้ 
จากสถานการณ์จริง เพ่ือนำาไปปรับใช้ได้จริงใน
การดำาเนนิชวีติ และการเปน็สมาชกิ ทีด่ขีองสงัคม  
(ทิศนา แขมมณี, 2552: 28) 

การนำาประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน
เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็นประชาธิปไตย
รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถี
ชีวิตตามหลักประชาธิปไตย สามารถดำารงชีวิตใน
สงัคมอยา่งมคีวามสขุ อนัมกีารเตรยีมความพรอ้ม
ให้ผู้เรียนเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต และเป็นพื้น
ฐานสำาคญัในการนำาไปใช้ในสงัคมและชุมชน (อารี 

โพธ์ิบางหวาย, 2550: 37 ; Nuangchalerm, 
2014: 150) โดยเฉพาะการเรียนการสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่เน้นให้เกิดการคิดและ
แสดงพฤติกรรมอย่างที่ควรจะเป็น และสังคมควร
พัฒนาไปในทิศทางที่มีเสรีภาพทางความคิดภาย
ใต้กรอบกติกาการอยู่ร่วมกันในสังคม การจัดการ
เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในระบบการศึกษา
ไทยยังติดกับเนื้อหาสาระตามที่หลักสูตรกำาหนด
มากกวา่การเรียนรูผ้า่นกจิกรรมทีเ่สรมิสรา้งความ
เปน็ประชาธปิไตย อกีทัง้การจดักจิกรรมการเรยีน
การสอนตามหลักสูตรของแต่ละรายวิชามีแค่การ
สอดแทรกคุณลักษณะ อันพึงประสงค์เข้าไป ยัง
ไม่มีหลักสูตรที่พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในดา้นประชาธปิไตยโดยตรง ดงันัน้โรงเรยีนจงึเปน็
สถานที่จัดการเรียนรู้จึงมีหน้าที่โดยตรงในการส่ง
เสรมิและจดัการเรียนรูใ้หผู้เ้รยีนตระหนกัถงึความ
สำาคัญของระบอบประชาธิปไตย โรงเรียนจึงควร
ปลูกฝังด้วยการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทฤษฎีควบคู่ไป
กับการปฏิบัติในชีวิตจริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551) เนื่องจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็น
หน่วยงานที่มีความสำาคัญที่สามารถจัดกิจกรรม
เพือ่สง่เสรมิใหก้ารพฒันาประชาธปิไตยบรรล ุตาม
เป้าหมายได้ 

จากความสำาคัญดังกล่าวการวิจัยครั้ง
นี้จึงมุ่งพัฒนาความเป็นประชาธิปไตย โดยใช้
หลักสูตรส่งเสริมประชาธิปไตย สำาหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มาใช้พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเป็นประชาธิปไตย และสามารถนำาไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างถูกต้อง ดำารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างปกติสุข ซึ่งเป็นการเริ่มต้นในการ
สร้างพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ให้กับสังคม
รู้จักคิดและทำาในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์
ต่อสังคม ต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งเป็นส่ิงที่จะต้อง
ทำาใหเ้กดิขึน้ในสงัคมไทยทัง้ในปจัจบุนัและอนาคต
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจใน

ประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรส่งเสริม
ประชาธิปไตย สำาหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 4

2. เพื่อศึกษาความเป็นประชาธิปไตย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการ
จัดการเรยีนรู้โดยใช้หลกัสตูรส่งเสรมิประชาธปิไตย 
สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อหลักสูตรส่งเสริมประชาธิปไตย 

วิธีดำาเนินการวิจัย 
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้แก่ 
โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จำานวน 160 คน 
จาก 4 หอ้งเรยีน และโรงเรียนเทศบาลหนองหญา้
ม้า (โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด) จำานวน 
55 คน จาก 2 ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการ
ศึกษา 2559 

กลุ่ มตั วอ ย่าง  ไ ด้แก่  นัก เ รี ยน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล หนองหญ้า
ม้า (โรงเรียนกีฬาท้องถ่ินจังหวัดร้อยเอ็ด) ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำานวน 55 คนจาก 
2 ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1 .  ห ลั ก สู ต ร ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม เ ป็ น
ประชาธิปไตย 

2. แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจใน
ประชาธิปไตย 

3. แบบบันทึกอนุทิน

4. แบบสังเกตความเป็นประชาธิปไตย 

5. แบบสมัภาษณค์วามเปน็ประชาธปิไตย

6. แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อหลักสูตร 

ขั้นตอนก�รวิจัย

1. ทำาการชีแ้จงความเปน็มาของหลกัสตูร 
จุดมุ่งหมาย กระบวนการเรียนรู้ และการวัดและ
ประเมินผลแก่ผู้เรียนให้เข้าใจ

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้สัปดาห์ละ 1 
ช่ัวโมง รวมท้ังสิ้น 20 ช่ัวโมง จำานวน 3 หน่วย
การเรียนรู้

3. นกัเรยีนบนัทกึความคดิเหน็ทีม่ตีอ่การ
เรียนรู้ในแต่ละครั้งลงในอนุทินผู้เรียน

4. ผู้วิจัยบันทึกผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม ของ
นักเรียน

5. ทดสอบทา้ยหนว่ยการเรยีนรู ้ประเมิน
ความเป็นประชาธิปไตย และมีการสัมภาษณ์ 
ความเป็น หลังจากจบแต่ละหน่วยการเรียนรู้

6. ในการเรียนรู้สัปดาห์ท่ี 20 นักเรียน
สะท้อนความคิดเห็น ผลการเรียนรู้ที่ได้จากการ
เรยีนรูใ้นหลกัสตูรทีส่ง่เสรมิประชาธปิไตย สำาหรบั
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

7. นักเรียนทำาแบบสอบถามความพึง
พอใจที่มีต่อหลักสูตรที่ส่งเสริมประชาธิปไตย 
สำาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำาเนิน
การตามลำาดับขั้นตอน ดังนี้

ตอนที ่1 ผลการศกึษาความรูค้วามเขา้ใจ
ในประชาธปิไตย สถิตพิืน้ฐานทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
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ตอนที่  2 ผลการศึกษาความเป็น
ประชาธิปไตย สถิติพ้ืนฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ตอนท่ี 3 ผลศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีต่อหลักสูตรส่งเสริมประชาธิปไตย 
สำาหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปท่ีี 4 สถติพ้ืินฐาน
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาความรู้ความ

เข้าใจในประชาธิปไตย ผลการศึกษาทำาให้ได้องค์
ประกอบของหลักสูตรที่ส่งเสริมประชาธิปไตย ซึ่ง
ได้จากการทำาแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ 
จำานวน 3 หน่วย ปรากฏผลดังตาราง 1

ต�ร�ง 1 คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และร้อยละคะแนนความรูค้วามเขา้ใจในประชาธปิไตยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หน่วยก�รเรียนรู้ที่ n คะแนนเต็ม คะแนนรวม SD ร้อยละ

1 55 30 1138 20.69 1.15 68.97

2 55 30 1304 23.71 1.13 79.03

3 55 30 1430 26.00 0.92 86.67

จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่านักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรู้โดยใช้หลักสูตรที่ส่ง
เสรมิประชาธปิไตย สำาหรบันักเรยีนช้ันมธัยมศึกษา
ปีที่ 4 มีความรู้ความเข้าใจ ในประชาธิปไตยเพิ่ม
ขึ้นตามลำาดับโดยหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พลเมือง
ดีตามวิถีประชาธิปไตย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 20.69 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.15 คิดเป็นร้อย
ละ 68.97 หมายถึงนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในประชาธิปไตยอยู่ในระดับปานกลาง หน่วย
การเรียนรู้ที่ 2 ปัญหาสังคมเป็นอย่างไรใครแก้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 1.13 คิดเป็นร้อยละ 79.03 หมายถึง
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในประชาธิปไตย
อยู่ในระดับมาก และหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สังคม
ประชาธิปไตย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.00 คิดเป็น
ร้อยละ 86.67 หมายถึงนักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ ในประชาธิปไตยอยู่ในระดับมากที่สุด 

2. ผลการศึกษาความเป็นประชาธิปไตย
ที่ได้จากการสังเกตความเป็นประชาธิปไตยที่
ประเมินโดยตนเอง เพื่อน และครู ปรากฏ ผลดัง
ตาราง 2
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จากตาราง 2 พบวา่ผลการประเมนิความ
เป็นประชาธปิไตยทีป่ระเมนิโดยตนเอง หนว่ยการ
เรียนรู้ที่ 1 โดยรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ย 1.33 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.08 คิดเป็นร้อยละ 65.23 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โดยรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ย 
1.58 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.43 คิดเป็น 

ร้อยละ 79.09 และหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โดยรวม
ทุกด้านมีค่าเฉลี่ย 1.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.15 คิดเป็นร้อยละ 97.95 โดยรวมทุกหน่วยมี
ค่าเฉลี่ย 1.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 คิด
เป็นร้อยละ 80.76 แสดงว่าผู้เรียนมีความเป็น
ประชาธิปไตยอยู่ในระดับมาก

ต�ร�ง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ร้อยละของคะแนนประเมินความเป็นประชาธิปไตยที่
ประเมินโดยตนเอง

ด้านที่
ประเมิน

หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 3 สรุปรวมทุกหน่วย
เฉลี่ย SD ร้อยละ เฉลี่ย SD ร้อยละ เฉลี่ย SD ร้อยละ เฉล่ีย SD ร้อยละ

1. ด้านการ 
มีส่วนร่วม

1.33 0.47 66.36 1.84 0.37 91.82 1.98 0.13 99.09 1.72 0.32 85.76

2. ด้านการ
เคารพซึ่งกัน
และกัน

1.80 2.82 85.45 1.73 0.45 86.36 2.00 0.00 100.00 1.84 1.09 90.60

3. ด้าน
ความรับผิด
ชอบ

1.38 0.49 69.09 1.58 0.50 79.09 1.98 0.13 99.09 1.65 0.37 82.42

4. ด้านการ
ตัดสินใจ
เลือกทาง
เลือก
ในการแก้
ปัญหา

0.80 0.52 40.00 1.18 0.39 59.09 1.87 0.34 93.64 1.28 0.42 64.24

รวมทุกด้าน 1.33 1.08 65.23 1.58 0.43 79.09 1.96 0.15 97.95 1.62 0.55 80.76
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จากตาราง 3 พบวา่ผลการประเมนิความ
เป็นประชาธปิไตยทีป่ระเมนิโดยตนเอง หนว่ยการ
เรียนรู้ที่ 1 โดยรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ย 1.70 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.02 คิดเป็นร้อยละ 85.02 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โดยรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ย 
1.77 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.12 คดิเปน็รอ้ยละ  

88.55 และหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โดยรวมทุกด้าน
มคีา่เฉลีย่ 1.85 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.10 คดิ
เป็นร้อยละ 92.25 โดยรวมทุกหน่วยมีค่าเฉลี่ย 
1.77 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.11 คดิเปน็รอ้ยละ 
88.61 แสดงว่าผู้เรียน มีความเป็นประชาธิปไตย
อยู่ในระดับมาก

ต�ร�ง 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละของคะแนนประเมินความเป็นประชาธิปไตย ที่
ประเมินโดยเพื่อน

ด้านที่

ประเมิน

หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 3 สรุปรวมทุกหน่วย

เฉลี่ย SD ร้อยละ เฉลี่ย SD ร้อยละ เฉลี่ย SD ร้อยละ เฉลี่ย SD ร้อยละ

1. ด้านการ 

มีส่วนร่วม

1.71 0.11 85.36 1.81 0.12 90.55 1.87 0.10 93.36 1.80 0.11 89.76

2. ด้านการ

เคารพซึ่ง

กันและกัน

1.76 0.09 88.18 1.80 0.10 89.91 1.84 0.10 92.09 1.80 0.10 90.06

3. ด้าน

ความรับผิด

ชอบ

1.75 0.08 87.36 1.77 0.12 88.46 1.87 0.09 93.46 1.80 0.10 89.76

4. ด้านการ

ตัดสินใจ

เลือกทาง

เลอืกในการ

แก้ปัญหา

1.58 0.19 79.18 1.71 0.12 85.27 1.80 0.12 90.09 1.70 0.14 84.85

รวม 

ทุกด้�น

1.70 0.12 85.02 1.77 0.12 88.55 1.85 0.10 92.25 1.77 0.11 88.61
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จากตาราง 4 พบวา่ผลการประเมนิความ
เป็นประชาธปิไตยทีป่ระเมนิโดยตนเอง หนว่ยการ
เรียนรู้ที่ 1 โดยรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ย 1.60 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 คิดเป็นร้อยละ 80.79 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โดยรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ย 
1.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28 คิดเป็นร้อย
ละ 86.02 และหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โดยรวมทุก
ดา้นมคีา่เฉลีย่ 1.91 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.20 
คดิเปน็รอ้ยละ 94.43 โดยรวมทกุหนว่ยมค่ีาเฉลีย่ 
1.75 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.28 คดิเปน็รอ้ยละ 
87.08 แสดงว่าผู้เรียนมีความเป็นประชาธิปไตย
อยู่ในระดับมาก

ผลการวิเคราะห์อนุทินผู้เรียน จากการ
รวบรวมข้อมูลที่ได้จากอนุทินผู้เรียนหลังจบการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร พบว่า ผู้เรียนมีความเห็น
ว่า เน้ือหาและกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการเรียนรู้ 
ส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาและกิจกรรมที่น่าสนใจใน
บางเน้ือหาไมเ่คยเรยีนรูม้ากอ่น ทำาใหไ้ด้รูเ้กีย่วกบั 

เนื้อหาและเรื่องราวต่างๆ ที่มีความจำาเป็นใน
การดำารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ได้เรียนรู้
ถึงแนวทางและวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการ
อยู่ร่วมกันในสังคม และกิจกรรมการเรียนการ
สอนส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยอย่างไร ผู้
เรียนมีความเห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนทำาให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น กล้า
แสดงออกในทางที่ถูกต้องตามวิถีประชาธิปไตย 
ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและ
ประเทศชาติ มีความเป็นผู้นำาและผู้ตามที่ดีและ
คำานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณ ์
จากการรวบรวมข้อมูลพบว่าในการ มีส่วนร่วมใน
การทำางานกลุ่มนั้นต้องยอมรับรับเหตุผลของกัน
และกนั มคีวามไวว้างใจเพือ่นในกลุม่ ตระหนกัใน
หนา้ทีข่องตนเอง ตรงตอ่เวลา ทำางานตามขัน้ตอน
ที่มีการวางแผนไว้ การทำางานร่วมกันกับเพื่อนใน

ต�ร�ง 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละของคะแนนประเมินความเป็นประชาธิปไตย ที่
ประเมินโดยครู

ด้�นที่ประเมิน
หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 3 สรุปรวมทุกหน่วย

เฉลี่ย SD ร้อยละ เฉลี่ย SD ร้อยละ เฉลี่ย SD ร้อยละ เฉลี่ย SD ร้อยละ

1. ด้านการมี

ส่วนร่วม

1.66 0.31 83.64 1.83 0.28 90.91 1.93 0.18 95.45 1.81 0.26 90.00

2. ด้านการ

เคารพซึ่งกัน

และกัน

1.70 0.35 85.91 1.85 0.27 90.45 1.93 0.18 96.36 1.83 0.27 90.91

3.ด้านความรับ

ผิดชอบ

1.79 0.30 90.45 1.87 0.22 93.64 1.95 0.16 97.27 1.87 0.23 90.00

4. ด้านการ

ตัดสินใจเลือก

ทางเลือกในการ

แก้ปัญหา

1.33 0.44 65.91 1.46 0.34 69.09 1.82 0.28 87.73 1.54 0.35 90.91

รวมทุกด้าน 1.60 0.35 80.79 1.75 0.28 86.02 1.91 0.2 94.43 1.75 0.28 87.08
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กลุ่มเมื่อมีความคิดเห็น ที่แตกต่างกันก็ต้องรู้จัก
แสดง ความคิดเห็น โดยการแสดงความคิดเห็นใน
แตล่ะเรือ่งจะต้องมขีอ้มลูทีถู่กตอ้งไมใ่ช้อารมณใ์น
การแสดงความคดิเห็น เมือ่ได้รบัมอบหมายงานใน
การทำางานกลุ่มจะต้องรู้จักค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยว
กับงานหรือหัวข้อที่ได้รับมอบหมายเพ่ือที่จะได้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีการวาแผน

ในการทำางาน ตั้งใจทำางาน เสียสละเวลาเพื่อที่จะ
สามารถทำางานให้เสร็จทันเวลา แลเมื่อเกิดปัญหา
ขึ้นภายในกลุ่มสมาชิกจะต้องมีการพูดคุยกันถึง
สาเหต ุของปญัหาทีเ่กดิขึน้ และหาแนวทางวิธกีาร
แก้ไขที่ถูกต้องเหมาะสม

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้
หลักสูตร ปรากฏผล ดังตาราง 5

ต�ร�ง 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตรของนักเรียน
ที่เรียนรู้โดยใช้หลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 4

ด้�นที่พิจ�รณ� SD
ระดับ

คว�มพึงพอใจ
1. ข้าพเจ้ามีความพอใจในบรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียน
มีส่วนร่วม ในการทำากิจกรรม

4.71 0.46 มากที่สุด

2. ข้าพเจ้ามีความพอใจในบรรยากาศของการเรียนทำาให้นักเรียนเกิด
ความคิดที่หลากหลาย

4.69 0.47 มากที่สุด

3. ข้าพเจ้ามีความพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพราะเป็นกิจกรรม
ส่งเสริมการคิด ตัดสินใจ และแลกเปลี่ยนความรู้

4.56 0.50 มากที่สุด

4. ข้าพเจ้ามีความพอใจในการเรียนเพราะเปิดโอกาสให้นักเรียนทำา
กิจกรรมได้อย่างอิสระ

4.62 0.49 มากที่สุด

5. ข้าพเจ้ามีความพอใจในกิจกรรมการเรียนรู้เพราะกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ร่วมกัน

4.45 0.50 มาก

6. การเรียนรู้ตามหลักสูตรที่ส่งเสริมประชาธิปไตยเหมาะสมกับวัยของผู้
เรียน

4.60 0.49 มากที่สุด

7. การเรียนรู้ตามหลักสูตรที่ส่งเสริมประชาธิปไตยมีกิจกรรมน่าสนใจและ
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้

4.53 0.50 มากที่สุด

8. การเรียนรู้ตามหลักสูตรที่ส่งเสริมประชาธิปไตยช่วยให้ผู้เรียนมี
พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย และสามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้

4.58 0.50 มากที่สุด

9. การเรียนรู้ตามหลักสูตรที่ส่งเสริมประชาธิปไตยฝึกการยอมรับฟังผู้อื่น
โดยไม่มีอคติ

4.71 0.46 มากที่สุด

10. การเรียนรู้ตามหลักสูตรที่ส่งเสริมประชาธิปไตย
ทำาให้กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

4.49 0.50 มาก

11. การเรียนรู้ตามหลักสูตรที่ส่งเสริมประชาธิปไตยได้เรียนรู้
โดยการปฏิบัติจริง และได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง

4.45 0.50 มาก
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ด้�นที่พิจ�รณ� SD
ระดับ

คว�มพึงพอใจ
12. การเรียนรู้ตามหลักสูตรที่ส่งเสริมประชาธิปไตยทำาให้ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองมากขึ้น

4.73 0.45 มากที่สุด

13. การเรียนรู้ตามหลักสูตรที่ส่งเสริมประชาธิปไตยช่วยสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มเพื่อน และมีส่วนร่วมในการทำา
กิจกรรมมากขึ้น

4.65 0.48 มากที่สุด

14. การเรียนรู้ตามหลักสูตรที่ส่งเสริมประชาธิปไตยทำาให้ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมของตนเองมากขึ้น

4.60 0.49
มากที่สุด

15. การเรียนรู้ตามหลักสูตรที่ส่งเสริมประชาธิปไตยทำาให้ผู้เรียนมีความ
เคารพต่อผู้อื่นมากขึ้น

4.64 0.49 มากที่สุด

16. การเรียนรู้ตามหลักสูตรที่ส่งเสริมประชาธิปไตยทำาให้ผู้เรียนรู้จักคิด 
และหาวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสันติวิธี 

4.47 0.50 มากที่สุด

โดยรวม 4.63 0.49 ม�กที่สุด

จากตาราง 5 พบว่า นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรู้เรียนรู้โดยใช้หลักสูตร 
ที่ส่งเสริม ประชาธิปไตย สำาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.63 ซึ่งอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

อภิปรายผล
จากการวิจัยในครั้งนี้สามารถอภิปราย

ผลได้ดังนี้

1. นักเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่4 ทีเ่รยีนรู ้
โดยใช้หลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 
สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความรู้
ความเข้าใจในประชาธิปไตยเพ่ิมขึ้นตามลำาดับ
โดยหน่วยการเรียนรู้ที่  1 พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.69 คิดเป็น 
ร้อยละ 68.97 หมายถึงนักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในประชาธิปไตยอยู่ในระดับปานกลาง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ปัญหาสังคมเป็นอย่างไร
ใครแก้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23.71 คิดเป็นร้อยละ 

79.03 หมายถึงนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
ประชาธิปไตยอยู่ในระดับมาก และหน่วยการ
เรียนรู้ที่ 3 สังคมประชาธิปไตย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
26.00 คิดเป็นร้อยละ 86.67 หมายถึงนักเรียน
มีความรู้ความเข้าใจในประชาธิปไตยอยู่ในระดับ
มากที่สุด การที่ปรากฏผลเช่นนี้เนื่องจากเนื้อหาที่
ใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทัง้ 3 หนว่ย
การเรียนรู้ ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาและกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินชีวิต
ประจำาวันในสังคม และการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเน้นให้ได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง  
ผู้เรียนไดล้งมอืปฏิบตัจิริง ซึง่สามารถนำาการปฏบิตัิ
ตนในการชีวิตประจำาวันมาประยุกต์ใช้และเชื่อม
โยงกับเนื้อหาทำาให้ผู้เรียนสามารถมีความรู้ความ
เขา้ใจในประชาธปิไตยอย่างถอ่งแทจ้งึทำาใหผู้เ้รยีน
มีความรู้ความเข้าใจในประชาธิปไตยเพิ่มข้ึนตาม
ลำาดบั สอดคลอ้งกบั อารย์ี โพธิบ์างหวาย (2550: 
136-174) ทีศ่กึษา การพฒันารปูแบบการบรหิาร
เพื่อพัฒนาจิตสำานึกความเป็นประชาธิปไตยของ
นักเรียนประถมศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
และมีการศึกษาความรู้ในประชาธิปไตยและได้ใช้
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แบบวัดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองประชาธิปไตย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า มีค่า
เฉลี่ยของความรู้ความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตย 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 15.05 – 16.16

2 .  ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ ป็ น
ประชาธิปไตยที่ประเมินโดยตนเอง เพื่อน และครู 
ปรากฏว่าผู้เรียนมีความเป็นประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น
ตามลำาดับ และผู้เรียนมีความเป็นประชาธิปไตย
ในระดับมาก การที่ปรากฏผลเช่นน้ีเนื่องจาก ผู้
เรยีนไดมี้โอกาสทำางานรว่มกบัผูอื้น่มีโอกาสในการ
แสดงพฤติกรรมความเปน็ประชาธปิไตยมากข้ึน มี
ความเขา้ใจ ในความเปน็ประชาธปิไตยมากขึน้โดย
ผา่นกระบวนการเรียนรูจ้ากสถานการณจ์ริงทำาให้ผู้
เรยีนสามารถคดิวเิคราะห์ในการตัดสนิใจเลอืกทาง
เลือกในการปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะ
สม เมือ่เกดิปญัหาและอปุสรรคในการทำากจิกรรม
ผู้เรียนสามารถที่หาแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหา
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และหลังจากผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติกิจกรรม เสร็จสิ้นแล้วผู้เรียนได้มีการ
สะท้อนผลการปฏิบัติกิจกรรม มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ใน การเรียนและการปฏิบัติกิจกรรมร่วม
กัน ซึง่สอดคลอ้งกบัสำานักงานคณะกรรม การการ
เลอืกตัง้ (2555) และสำานักงานคณะกรรมการการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2552: 6-7) เกีย่วกบัพฤติกรรม
ประชาธิปไตยว่า ช่วงช้ันที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 
4-6) เน้นการพัฒนาบุคลิกภาพประชาธิปไตย ให้
ความสำาคัญถึงการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อ
ให้ผู้เรียนเข้าใจ มีทัศนคติในการดำาเนินชีวิตที่ถูก
ต้อง สามารถนำาไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้ 
เป็นการเตรียมตัวเพื่อให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ประชาธิปไตยในระดับต่างๆ เช่น รณรงค์การ
เลือกต้ัง และการออกเสยีงประชามต ิเพือ่เปน็การ
แสดงพฤติกรรมความเป็นประชาธิปไตย เป็นต้น 
อีกทั้งยังสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทาง
จริยธรรมของโคลเบิร์ก ท่ีกล่าวว่าเด็กในวัยน้ีจะ

ใช้หลักทำาตามหน้าที่ของสังคม โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบของสังคมอย่างเคร่งครัด    เรียนรู้การเป็น
หน่วยหนึ่งของสังคม  ปฏิบัติตามหน้าที่ของสังคม
เพื่อดำารงไว้ซึ่งกฎเกณฑ์ในสังคม และสอดคล้อง
สอดคลอ้งกับกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
(2551: 5) ได้กล่าวถึงแนวทางการส่งเสริมวิถี
ชีวิตประชาธิปไตยในทางปฏิบัติโดยการเสริม
สร้างความรู้เก่ียวกับประชาธิปไตย โดยสอนให้
นักเรียนรู้จักการทำางานเป็นกลุ่มกระตุ้น และเปิด
โอกาสให้นักเรียนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นใน
เรื่องต่างๆ ฝึกให้นักเรียนยอมรับฟังความเห็น
และเหตผุลของผูอ้ืน่ พยายามจดักจิกรรมตา่งๆ ท่ี
เปดิโอกาสใหน้กัเรยีนไดแ้สดงออก และมคีวามรบั
ผิดชอบในการทำางานเป็นกลุ่ม และบรรจง ชูสกุล
ชาติ (2534: 5-10) กล่าวว่าการสอนและการจัด
กจิกรรมทกุอย่างตอ้งชีน้ำาใหร้ว่มกนัคิดในแนวทาง
ที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนเสมอ 
ไม่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันว่าใครเก่งกว่าใคร แต่
ให้วัดคุณค่าผลงานของหมู่คณะมากกว่าผลงาน
ของบุคคล ซึ่งก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจ พบว่า
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรู้เรียนรู้โดย
ใช้หลักสูตรที่ส่งเสริม ความเป็นประชาธิปไตย 
สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึง
พอใจต่อหลักสูตร โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.63 
ซึ่งอยู่ในระดับมากท่ีสุด เนื่องจากเนื้อหาสาระ
หรือกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ในหลักสูตรสอดคล้อง
กับสภาพและปัญหา ของสังคมในปัจจุบัน และ
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริง มีการทำางานกลุ่มร่วมกันได้ฝึก
คิดวิเคราะห์ รู้จักหาวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง มี
การยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น เปิดโอกาสให้ได้
แสดงความคดิเหน็ มกีารยอมรบัจากเพือ่นในกลุม่ 
ฝกึความรบัผดิชอบ อกีทัง้ยงัเปน็การเปดิโลกทศัน์
ในการเรยีนรู ้ทำาใหผู้เ้รยีนรูส้กึพอใจและมคีวามสขุ 
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กับการเรียนรู้ตามหลักสูตรนี้ ซึ่งสอดคล้องกับ
กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น (2551: 
5) ได้กล่าวถึงแนวการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน โดยสอนให้นักเรียนรู้จักการทำางาน
เป็นกลุ่มกระตุ้น และเปิดโอกาสให้นักเรียนกล้า
ท่ีจะแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ฝึกหัดให้
นกัเรยีนยอมรบัฟงั ความเห็นและเหตผุลของผูอ้ืน่ 
พยายามโน้มน้าวใจให้นักเรียนเข้าใจถึงเหตุผลใน
กฎระเบียบต่างๆ มากกว่า ที่จะใช้อำานาจบังคับ
แต่เพียงอย่างเดียว พยายามจัดกิจกรรมต่างๆ ที่
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกและมีความรับ
ผิดชอบในการทำางานเป็นกลุ่ม ฝึกหัดให้นักเรียน
ยอมรับในข้อตกลง ร่วมกันของกลุ่ม และปฏิบัติ
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วย
หลักสูตรที่ส่งเสริมประชาธิปไตย สำาหรับนักเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 สง่ผลใหนั้กเรยีนมพีฤติกรรม
ความเปน็ประชาธปิไตยเพิม่ขึน้ตามลำาดับ นักเรยีน
สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการดำารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร ได้เน้นให้ผู้เรียนเกิดผลการทำากิจกรรม

กลุ่มงาน เน้นกิจกรรมที่ เกิดประโยชน์ให้กับ 
โรงเรียน และชุมชน ซึ่งครูผู้สอนและผู้เรียนจะ
ต้องมีการวางแผนการทำางานให้ครอบคลุม มีการ
ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามหลกัสตูรสว่นใหญเ่ปน็กจิกรรมนอกหอ้งเรยีน 
ผู้สอนและผู้เรียนควรมีการวางแผนการดำาเนิน
กิจกรรมให้ดี 

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการวิจัยติดตามผลหลังการ
ใช้หลักสูตรในระยะยาว สำาหรับนักเรียนที่เรียน
รู้ในหลักสูตรนี้ เพื่อจะติดตามและศึกษาผลการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

2.2 ควรมีการขยายผลการใช้หลักสูตร
และมกีารใชห้ลกัสตูรกบัโรงเรยีนนำารอ่งการศกึษา
ทีม่คีวามตอ้งการในการพฒันาผูเ้รยีนในดา้นความ
เป็นประชาธิปไตย

2.3 ควรนำาหลักสูตรรายนี้ไปทดลองใช้
กับนักเรียนในหลายระดับชั้นเรียน เช่น ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น เป็นต้น เพื่อจะได้ทราบ
ประสิทธิภาพของหลักสูตรในการจัดการเรียนรู้ที่
มีความแตกต่างในช่วงวัย
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