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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของความเป็ นประชาธิปไตย 2) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมความเป็ นประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 4 โดยการวิจัยครั้งนี้ดาเนินการ 2 ระยะ ได้ แก่ ระยะที่ 1 การสังเคราะห์
เอกสาร แหล่ งข้ อ มู ล ได้ แก่ เอกสาร ต ารา บทความ งานวิ จั ย ที่เกี่ย วข้ อ งกับ แนวทางการจั ด การเรีย นการสอน เพื่ อ ส่งเสริม ความเป็ น
ประชาธิปไตย เครื่องมือ ได้ แก่ ตารางวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง และตารางวิเคราะห์พฤติกรรมความเป็ น
ประชาธิปไตย วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) นาข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษามาจาแนกตามประเด็นที่กาหนด และ
ระยะที่ 2 การศึกษาข้ อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มเป้ าหมาย ได้ แก่ ครูท่สี อนเกี่ยวกับประชาธิปไตย จานวน 2 ท่าน โดยใช้ เกณฑ์ในการเลือกจาก
ผู้ท่มี ีประสบการณ์การสอนเกี่ยวกับประชาธิปไตยและเป็ นผู้ท่รี ับผิดชอบโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนเพื่อทาการสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็ นประชาธิปไตย โดยการเลือกแบบเจาะจง
ผลการวิจัย พบว่า การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความเป็ นประชาธิปไตยมี 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ (1) การมีส่วนร่วม (2) การ
เคารพซึ่งกันและกัน (3) ความรับผิดชอบ และ (4) การตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแก้ ปัญหา และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็ น
ประชาธิปไตยต้ องยึดถือหลักการรู้จักใช้ เหตุผลหลักความสมัครใจ มีนา้ ใจนักกีฬา ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้ อตกลง และทุกคนมีความเท่าเทียม
กัน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้ นให้ ผ้ ูเรียนได้ ลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ครูและนักเรียนต้ องร่วมมือกันคิด และ
ร่วมมือกันทา ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นเน้ นการมีส่วนร่ วมในการคิดและการทางาน ร่ วมกันคิดไปในแนวทางที่เป็ นประโยชน์แก่ส่วนรวมมากกว่ า
ส่วนตนเสมอ ไม่ส่งเสริมให้ เกิดการแข่งขันว่าใครเก่งกว่าใคร
คาสาคัญ: แนวทางการจัดการเรียนการสอน ประชาธิปไตยในโรงเรียน ความเป็ นประชาธิปไตย
Abstract
This research aimed to study 1) the components of democracy, and 2) instructional guidelines of teaching democracy of
Mathayomsuksa 4 students. There were two phases of the study. First, the researcher analyzed the related documents: books, articles,
and researches. Research instruments were table of review literature, theory, relate articles and researches and table of democratic
behavior analysis. The data was analyzed by content analysis. The results were classified by the studied items. Second, the fieldwork
was applied for authentic study. Target group was 2 experienced teachers who taught about democracy and were responsible for
school Democracy Project by purposive sampling. The researcher interviewed them for the data about enhancing democracy activity.
The results showed that 1) there are 4 components of instructional guideline to enhance democracy; participation, respect,
responsibility, and deciding to alternative solutions, 2) The instructional guideline to enhance democracy should follow principles
of reasoning, willingness, sportsmanship, rules and agreements, and equality. The teaching and learning activities should emphasize
on practicing. Students learn from real-life situation. The learning activities enhance the collaborating and participating between
teachers and students. The activities should enhance the social benefits and should not promote the competition among students.
Keywords: Guidelines for Teaching, Learning Democracy, Democracy
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บทนา
ประชาธิปไตยเป็ นแนวคิดการบริหารและดูแลประชาชน
ให้ สามารถดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้ อย่างอิสระภายใต้
กติ ก าอยู่ ร่ วมกัน ในสังคมที่ทุ ก คนมี ส่ วนร่ ว ม (Election
Commission of Thailand and Office of the Basic
Education Commission, 2012) แนวคิ ด ประชาธิป ไตย
จะเป็ นจริงได้ ประชาชนต้ องมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
รู้จั กเคารพสิท ธิเสรีภาพ ยอมรับในความแตกต่ าง และ
ตระหนักถึงบทบาทหน้ าที่ของตนเองและผู้อ่นื นาเหตุผล
มาใช้ ในการแก้ ปัญหาและความขัดแย้ ง (Haruthaithanasan,
2014)
การศึกษาเป็ นเครื่องมือสาคัญที่ช่วยปลูกฝังให้ เด็กและ
เยาวชนมีทศั คติ ค่านิยม พฤติกรรมวิถีชีวิต ประชาธิปไตย
พร้ อมที่จะมีส่วนร่วมในการบริหารดูแลประเทศและพัฒนา
ให้ มี ค วามยั่ ง ยื น ผาสุ ก ต่ อ ไป (Madiloggowit, Cowint,
Auntiwarothai and Prededilog, 2007) การสร้ า งสังคม
ประชาธิปไตย โรงเรียนเป็ นแหล่ งบ่มเพาะประชาธิปไตย
เพื่ อให้ เด็กๆ ได้ เรียนรู้ท่ีจะเป็ นส่วนหนึ่งของการพั ฒ นา
สังคมมนุษย์ให้ เกิดความเท่าเทียมและเป็ นธรรม การศึกษา
จึงไม่ควรทอดทิ้งประชาธิปไตย ประชาธิปไตยเป็ นระบอบ
ที่ประกันว่า มนุษย์จะอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม เสมอภาค
และเป็ นธรรม เคารพในความเป็ นมนุษย์ท่เี ท่าเทียมกัน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสมาชิกทั้งหมดในสังคมให้
สามารถอยู่ร่วมกันได้ ร่วมกันปฏิรปู สังคม หรือการพัฒนา
สังคมให้ ดีข้ นึ โดยการช่วยกันแก้ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
สังคม การจัดระเบียบของสังคม การอยู่ร่วมกันของคนใน
สังคม และการส่งเสริมความเป็ นประชาธิปไตย ได้ ยึดหลัก
สาคัญของปรัชญาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) เป็ น
สิ่งที่ช่วยกาหนดทิศทางในการจัดการศึกษา ซึ่งปรัชญานี้
ให้ ความสาคัญกับสังคม และเชื่อว่าโรงเรียนเป็ นองค์ประกอบ
สาคัญที่สร้ างให้ ผ้ ูเรียนเป็ นคนดีนาไปสู่การปรับสังคม ที่
เหมาะสม รวมทั้งการพัฒนาความเป็ นประชาธิปไตย และ
การแก้ ปัญหาในบริบทของสังคม (Chantarachit, 2015)
ซึ่งปรัชญานี้ มุ่ งผลิตเด็กที่มีความรู้ ความสามารถในเชิง
ปฏิบัติมากกว่าวิชาการ ผู้เรียน คือ ผู้ท่มี ีความสามารถใน
การวิ เคราะห์ ปั ญ หาสัง คม เรีย นรู้วิ ธีการท างานร่ ว มกัน
เพื่อแก้ ปัญหาสังคม และเน้ นให้ ผ้ ูเรียนตระหนักในบทบาท
หน้ าที่ของตนเองที่มตี ่อสังคมและปฏิรปู สังคมให้ ดขี ้ นึ การ
จัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญานี้ ใช้ วิธีการกระตุ้น
ความสนใจของผู้เรียนต่ อกิจกรรมสาธารณะ การเรียนรู้
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การบริการ (Service Learning) การเรียนรู้โดยการลงมือ
ปฏิบัติ สามารถมองเห็นปั ญหา และเข้ าใจเรื่องราวต่างๆ
ด้ ว ยตนเอง โดยใช้ วิ ธีก ารที่ห ลากหลาย และเรียนรู้จ าก
สถานการณ์จริง เพื่อนาไปปรับใช้ ได้ จริงในการดาเนินชีวิต
และการเป็ นสมาชิกที่ดขี องสังคม (Khamanee, 2009)
การจั ด การเรี ย นการสอน เพื่ อส่ ง เสริ ม ความเป็ น
ประชาธิปไตยได้ ยึดหลักการที่สาคัญ ของทฤษฎีการเรียนรู้
กลุ่ ม มนุ ษ ยนิ ย ม (Humanist Theory) ซึ่ ง เชื่ อ ว่ า ผู้ เรี ย น
สามารถเป็ นผู้นาและพึ่ งตนเองได้ โดยมีอิสระเลือกและ
กาหนดด้ วยตนเองที่จะกระทาในสิ่งต่างๆ ภายใต้ กฎระเบียบ
ของสังคมสามารถทาประโยชน์ ให้ กับสังคม ซึ่งลัก ษณะ
ของการจั ด การเรี ย นการสอนตามที่ ส่ ง เสริ ม ความเป็ น
ประชาธิปไตยสอดคล้ องแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม
มนุ ษยนิยม ที่เน้ นเด็กเป็ นศูนย์กลาง ลักษณะของการจัด
กิจ กรรมจะเป็ นลั กษณะเพื่ อ ชีวิต และสังคม โดยพั ฒ นา
ผู้เรียนให้ เป็ นสมาชิกที่ดีของสังคมเป็ นบุคคลที่มีคุณภาพ
อยู่ในสังคมได้ อย่ างมีความสุข บทบาทของผู้สอนจะเป็ น
ผู้เอื้ออานวยการเรียนรู้ กระตุ้นให้ ผ้ ูเรียนเกิดแรงจูงใจใน
การเรียนรู้ตามความต้ องการ ให้ ผ้ เู รียนสารวจค้ นพบตัวเอง
โดยไม่ร้ สู กึ ว่าถูกบังคับ เป็ นผู้นา (Tumthong, 2011) และ
มุ่งที่จะให้ ผ้ ูเรียนได้ พัฒนาความรู้ ความสามารถมีทศั นคติ
ในการปรับปรุงปฏิรปู สังคมให้ ดขี ้ นึ มุ่งผลิตเด็กที่มีความรู้
ความสามารถในเชิงปฏิบัติมากกว่าวิชาการ โดยการส่งเสริม
การแสดงออกของพฤติกรรมที่มีความเป็ นประชาธิปไตย
ทั้ ง ในห้ องเรี ย น และนอกห้ องเรี ย น (Parker, 2003;
Williams, 2009)
แนวทางการส่งเสริมความเป็ นประชาธิปไตยสามารถ
ทาได้ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทุกกิจกรรม
ทั้งในและนอกโรงเรียน ครูและนักเรียนต้ องร่ วมมือกัน
คิด พิ จารณา และร่ วมกัน กระทาให้ ส าเร็จตามเป้ าหมาย
อย่างเรียบร้ อยรวดเร็ว ครูจะต้ องให้ นักเรียนฝึ กอบรมด้ วย
ตนเอง เพื่อให้ นักเรียนสามารถเป็ นคนที่พ่ึงตนเองได้ การ
สอนและการจัดกิจกรรมทุกอย่างต้ องชี้นาให้ ร่วมกันคิดไป
ในแนวทางที่เป็ นประโยชน์แ ก่ส่วนรวมมากกว่ าส่วนตน
เสมอ ไม่ส่งเสริมให้ เกิดการแข่งขันว่าใครเก่งกว่าใคร แต่
ให้ วัดคุณค่าผลงานของหมู่คณะมากกว่าผลงานของบุคคล
ซึ่งก่อให้ เกิดความสามัคคีในหมู่ และการจัดการสอน และ
กิจกรรมทุกกิจกรรม ต้ องเป็ นไปในทางที่ก่อให้ เกิดความ
สงบสุขนานักเรียนให้ สร้ างสรรค์ผลงาน ด้ วยความคิดและ
ความเข้ าใจของตนมากกว่าลอกเลียนแบบผลงานของผู้อ่นื
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การนาประชาธิปไตยมาใช้ ในโรงเรียนเพื่อพัฒนาให้ ผ้ เู รียน
มีค วามเป็ นประชาธิป ไตยรู้จักปฏิบัติต นให้ ถูกต้ องตาม
ภาระหน้ าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย สามารถ
ดารงชีวิตในสังคมอย่ างมีความสุข อันมีการเตรียมความ
พร้ อมให้ ผ้ เู รียนเป็ นผู้ใหญ่ท่ดี ีในอนาคต และเป็ นพื้นฐาน
สาคัญในการนาไปใช้ ในสังคมและชุมชน (Phoebangwai,
2007; Nuangchalerm, 2014) และเพื่ อให้ การจั ด การ
เรี ย นการสอนส่ ง เสริ ม ความเป็ นประชาธิ ป ไตย เกิ ด
ประสิทธิภาพและมีแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเป็ นไปในทิศทางเดียวกันที่สามารถพัฒนาผู้เรียน
ให้ บรรลุวัตถุประสงค์ผ้ ูวิจัยจึงได้ ศึกษาแนวทางการจัดการ
เรียนการสอน เพื่ อส่งเสริมความเป็ นประชาธิปไตย และ
องค์ประกอบของความเป็ นประชาธิปไตย เพื่อนาไปใช้ ใน
การจัดการเรียนการสอนและให้ ผ้ ูเรียนสามารถแสดงออก
ซึ่งพฤติกรรมของความเป็ นประชาธิป ไตยไปในทิศ ทาง
เดียวกันอันนามาซึ่งความสาเร็จในการจัดกิจกรรม การ

เรียนการสอนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความเป็ นประชาธิปไตย
ซึ่งการศึกษาแนวทางการจัดการเรียน การสอนเพื่อส่งเสริม
ความเป็ นประชาธิปไตย และองค์ประกอบของความเป็ น
ประชาธิปไตยในครั้งนี้สามารถเป็ นแนวทางนาไปใช้ ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่ อพัฒนาผู้เรียนให้ เป็ นผู้ท่ี
มีพฤติกรรมประชาธิปไตย และรู้จักคิดวิเคราะห์สถานการณ์
ปั ญ หาสังคมไทย เพื่ อให้ ผ้ ู เรี ยนเข้ าใจมีทัศ นคติในการ
ดาเนินชีวิตที่ถูกต้ อง ตระหนักและเห็นความสาคัญ ของ
การพัฒนาตนเอง ชุมชน และประเทศชาติ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอน เพื่อ
ส่งเสริมความเป็ นประชาธิปไตยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4

กรอบแนวคิดในการวิจัย
แนวคิดการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมความเป็ นประชาธิปไตย

- องค์ประกอบของความเป็ นประชาธิปไตย
- แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความเป็ นประชาธิปไตย

พัฒนาหลักสูตร การพัฒนาความเป็ นประชาธิปไตย และ
วิธกี ารจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็ นประชาธิปไตย
ในการวิจัยครั้งนี้ผ้ ูวิจัยได้ แบ่งการวิจัยออกเป็ น 2 ระยะ
2. น าประเด็น ที่ก าหนดเสนอต่ อ อาจารย์ ท่ีป รึ ก ษา
ดังนี้
วิทยานิ พ นธ์ เพื่ อ ตรวจสอบความถูกต้ องของประเด็น ที่
ระยะที่ 1 การสังเคราะห์เอกสาร
ต้ องใช้ ในการเก็บข้ อมูลในตาราง จากนั้นนามาปรับปรุง
บทความที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ องค์ ป ระกอบความเป็ น แก้ ไข ตามคาแนะนา
ประชาธิป ไตย และการพั ฒ นาความเป็ นประชาธิป ไตย
3. นาตารางเก็บรวบรวมข้ อมูลพร้ อมทั้งแบบประเมิน
และวิธีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็ นประชาธิปไตย ความสอดคล้ องไปให้ ผ้ ู เชี่ยวชาญประเมิน ค่ าดัชนี ความ
จานวน 20 บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง จานวน 10 เรื่อง สอดคล้ องระหว่างประเด็นคาถามกับสิ่งที่ต้องการเก็บข้ อมูล
หนังสือ จานวน 5 เรื่อง
4. ปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะในส่วนของประเด็นคาถาม
เครื่องมือ
ที่เกี่ยวกับการสร้ าง หรือส่งเสริมความเป็ นประชาธิปไตย
1. ตารางวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัย จากนั้นนาตารางเก็บรวบรวมข้ อมูลที่ปรับปรุงแล้ วมาใช้ ใน
ที่เกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบความเป็ นประชาธิปไตย การ การเก็บข้ อมูลตามประเด็นที่กาหนด
พัฒนาความเป็ นประชาธิปไตย
วิธกี ารเก็บข้ อมูล
2. ตารางวิเคราะห์พฤติกรรมความเป็ นประชาธิปไตย
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเอกสาร และงานวิจัยต่างๆ
และวิธกี ารจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็ นประชาธิปไตย
ที่เกี่ยวข้ องในการองค์ประกอบของความเป็ นประชาธิปไตย
การสร้ างและหาคุณภาพเครื่องมือ
2. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเอกสาร และงานวิจัยต่างๆ
1. สร้ างตารางตามประเด็นที่กาหนด เพื่ อวิเคราะห์ ที่เกี่ยวข้ องในการพัฒนาความเป็ นประชาธิปไตย พฤติกรรม
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับ การ
วิธดี าเนินการวิจัย
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ความเป็ นประชาธิปไตย และวิธกี ารจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความเป็ นประชาธิปไตย
3. รวบรวมเนื้ อหา สัง เคราะห์ แ ยกตามประเด็น ที่
กาหนด
วิธกี ารวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ เนื้ อหา (Content Analysis) น าข้ อ มู ล ที่ไ ด้
จากการศึกษามาจาแนกตามประเด็นที่กาหนด
ระยะที่ 2 ศึกษาข้ อมูลเชิงประจักษ์
กลุ่ ม เป้ าหมาย คือ ครูท่ีสอนเกี่ยวกับ ประชาธิป ไตย
โรงเรียนขามแก่นนคร จานวน 2 ท่าน โดยใช้ เกณฑ์ในการ
เลือกจากผู้ท่มี ีประสบการณ์การสอนเกี่ยวกับประชาธิปไตย
และเป็ นผู้ท่รี ับผิดชอบโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน
เพื่อทาการสัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้ นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมความเป็ นประชาธิปไตย โดยการเลือกแบบเจาะจง
แหล่งข้ อมูล
โรงเรียนขามแก่นนคร ซึ่งเป็ นโรงเรียนประชาธิปไตย
ตัวอย่างต้ นแบบเกณฑ์ในการคัดเลือกแหล่งข้ อมูล ได้ แก่
1. เป็ นโรงเรียนที่เคยได้ รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตย
ตัวอย่าง และได้ รับรางวัลโรงเรียนที่รักษามาตรฐานโรงเรียน
ประชาธิปไตยตัวอย่างติดต่อกัน 3 ปี
เครื่องมือ
1. แบบสัมภาษณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมความเป็ นประชาธิปไตย
2. แบบบั น ทึก การสัง เกตสภาพจริ ง จากห้ องเรี ย น
และการทากิจกรรมของนักเรียน
3. แบบบัน ทึกข้ อ มู ลด้ านเอกสารที่เกี่ยวข้ อ งกับ การ
พัฒนาความเป็ นประชาธิปไตย
การสร้ างและหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ศึกษาแนวคิดในการสร้ างแบบสัมภาษณ์ จากนั้น
สร้ างแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริม ความเป็ นประชาธิปไตย แบบบันทึกการ
สังเกตสภาพจริงจากห้ องเรียน และการทากิจกรรมของ
นักเรียนและแบบบันทึกข้ อมูลด้ านเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับ
การพัฒนาความเป็ นประชาธิปไตย
2. น าเครื่อ งมือ ที่ส ร้ า งเสร็จแล้ วเสนอต่ อ อาจารย์ ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องเหมาะสม
ในประเด็นของข้ อคาถามในแบบสัมภาษณ์ และประเด็น
ต่างๆ ที่ใช้ ในการบันทึกข้ อมูล
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3. สร้ างแบบประเมินความสอดคล้ องของข้ อคาถาม
แบบสัมภาษณ์ กับประเด็น ที่ต้ องใช้ ในการเก็บ รวบรวม
ข้ อมูล โดยเกณฑ์ในการพิจารณาคะแนนความสอดคล้ อง
4. นาแบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการสังเกตสภาพจริง
จากห้ องเรี ย น และการท ากิจ กรรมแบบประเมิ น ความ
สอดคล้ องไปให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญประเมินค่าดัชนีความสอดคล้ อง
ระหว่ า งข้ อ ค าถามกั บ สิ่ ง ที่ ต้ องการเก็บ ข้ อ มู ล ซึ่ ง เป็ น
ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม
5. นาคะแนนที่ได้ จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมา
หาค่าเฉลี่ย คัดเลือกข้ อที่อยู่ในเกณฑ์การประเมินระหว่าง
0.50-1.00 ไว้ ซึ่งผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมีความ
สอดคล้ องอยู่ระหว่าง 0.80–1.00 ทุกประเด็นคาถามของ
เครื่องมือทั้งหมด
6. ปรั บ ปรุง ตามข้ อ เสนอแนะในส่ ว นของประเด็น
ค าถามที่ เกี่ ย วกั บ การจั ด กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ความเป็ น
ประชาธิปไตย จากนั้นนามาปรับปรุงแก้ ไขและนาไปเก็บ
รวบรวมข้ อมูล
วิธกี ารเก็บข้ อมูล
1. สัง เกตการณ์ ก ารจั ด กิจ กรรมการเรี ย นการสอน
ห้ องเรียนแบบประชาธิปไตย และการทากิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
กับความเป็ นประชาธิปไตยของนักเรียน โรงเรียนขามแก่นนคร
ตามวัน เวลา ที่กาหนด
2. สัมภาษณ์ครูท่เี กี่ยวข้ องกับการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความเป็ นประชาธิปไตย และผู้ รับผิดชอบโครงการตาม
ประเด็นในแบบสัมภาษณ์ รวมทั้งศึกษาเอกสารของโรงเรียน
ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการ
ทากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน
วิธกี ารวิเคราะห์ข้อมูล
1. นาข้ อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ซึ่งเป็ น
ข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ การสังเกตห้ องเรียน การทา
กิจกรรมของนักเรียน และข้ อมูลที่ได้ จากเอกสาร มาแยก
ตามประเด็นที่กาหนด
2. สรุปความคิดเห็นอื่นๆ ที่ได้ จากการสังเคราะห์ใน
ประเด็นที่ใกล้ เคียงกัน
3. รวบรวม และสังเคราะห์ ข้ อมู ล ของเอกสารตาม
หัวข้ อที่กาหนดไว้
4. นาข้ อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) ซึ่งเป็ น
ข้ อ มู ล ที่ได้ จ ากผลการประเมิน ค่ าดัช นี ค วามสอดคล้ อ ง
ระหว่างข้ อคาถามกับสิ่งที่ต้องการเก็บข้ อมูลของผู้เชี่ยวชาญ
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นามาคานวณห่ าเฉลี่ย และแปลผลสถิตทิ ่ใี ช้ ในการวิเคราะห์
ข้ อมูล ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย
ขอบเขตด้ านเนื้อหา
ประเด็นที่ใช้ ในการศึกษา ได้ แก่ 1) ความหมายและ
องค์ป ระกอบ 2) ความส าคัญ 3) วิ ธีการส่ งเสริม หรื อ
เสริมสร้ าง 4) ลักษณะพฤติกรรมความเป็ นประชาธิปไตย
5) การวัดความเป็ นประชาธิปไตย
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ในการวิจัยครั้งนี้ผ้ วู ิจัยได้ ดาเนินตามขั้นตอน ดังนี้
ระยะที่ 1 การสังเคราะห์เอกสาร
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเอกสาร และงานวิจัยต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ องในการ องค์ประกอบของความเป็ นประชาธิปไตย
2. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเอกสาร และงานวิจัยต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ องในการพัฒนาความเป็ นประชาธิปไตย พฤติกรรม
ความเป็ นประชาธิปไตย และวิธกี ารจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความเป็ นประชาธิปไตย
3. รวบรวมเนื้ อหา สัง เคราะห์ แ ยกตามประเด็น ที่
กาหนด
ระยะที่ 2 ศึกษาข้ อมูลเชิงประจักษ์
1. สัง เกตการณ์ ก ารจั ด กิจ กรรมการเรี ย นการสอน
ห้ องเรียนแบบประชาธิปไตยและการทากิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
กับความเป็ นประชาธิปไตยของนักเรียน โรงเรียนขามแก่นนคร
ตามวัน เวลา ที่กาหนด
2. สัมภาษณ์ครูท่เี กี่ยวข้ องกับการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความเป็ นประชาธิปไตย และผู้ รับผิดชอบโครงการตาม
ประเด็นในแบบสัมภาษณ์ รวมทั้งศึกษาเอกสารของโรงเรียน
ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการ
ทากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน
สรุปผลการศึกษา
1. การสังเคราะห์ เอกสาร ทาให้ ได้ องค์ประกอบของ
ความเป็ นประชาธิปไตยที่เกี่ยวข้ องในด้ านการจัดการเรียน
การสอน 4 องค์ประกอบ ได้ แก่
1.1 การมีส่วนร่ วม (Participation) พฤติกรรมที่
แสดงออกโดยการทางานร่วมกันทางานตามบทบาท และ
หน้ าที่ท่ีได้ รับมอบหมาย สามารถท างานร่ วมกับผู้อ่ ืนได้

ร่วมมือกันทางานตามแผนงาน ที่กาหนด แบ่งปั นแนวคิด
และประสานงานกับผู้อ่นื
1.2 การเคารพ ซึ่ งกั น แล ะกั น ( Respect for
Individual) พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกในการเคารพผู้ อ่ ื น
เคารพในสิทธิและหน้ าที่ของตนเองและผู้อ่ นื ยอมรับฟั ง
ความคิดเห็นของผู้อ่นื
1.3 ความรับผิดชอบ (Responsibility) พฤติกรรม
ที่แสดงออกโดยการมีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ท้งั ส่วนตน
และส่วนรวม รับผิดชอบต่อบทบาทหน้ าที่ท่ไี ด้ รับมอบหมาย
อย่างเต็มความสามารถ
1.4 การตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแก้ ปัญหา
(Deciding to Alternative Solutions) พฤติกรรมที่แสดงออก
โดยการใช้ ค วามรู้ คิ ด วิ เคราะห์ และใช้ เหตุ ผ ลในการ
แก้ ปัญ หาร่ วมกันแก้ ปัญ หาโดยสันติวิธี ตัดสินแก้ ปัญหา
โดยใช้ เสียงข้ างมาก เคารพเสียงข้ างน้ อย
2. การศึกษาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต้ นแบบ
พบว่ า การจั ด การเรี ย นการสอนที่ ส่ ง เสริ ม ความเป็ น
ประชาธิป ไตยต้ องยึด ถือหลักการรู้จักใช้ เหตุผ ลใช้ ห ลั ก
ความสมั ค รใจ มี น้า ใจนั ก กีฬ า ปฏิบั ติ ต ามกฎระเบี ย บ
ข้ อตกลง และทุกคนมีความเท่าเทียมกัน จัดกิจกรรมเน้ น
ให้ ผ้ ูเรียนได้ ลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากสถานการณ์จริง
เพื่ อให้ ผ้ ูเรียนได้ รับประสบการณ์ ตรง ให้ ผ้ ูเรียนรู้จักคิด
วิเคราะห์ รู้จักแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น และเน้ นให้ ผ้ ูเรียนได้
มีส่ วนร่ วมในกิจ กรรมประชาธิป ไตยและเป็ นพลเมืองดี
ในสังคมประชาธิปไตยนั้น ผู้สอนควรส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียน
ได้ ฝึกฝน พฤติกรรมประชาธิปไตยในสังคมอย่ างจริงจัง
ได้ แก่ การทางานเป็ นกลุ่ม มีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตย
เข้ าร่วมกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม ครูและนักเรียน
ต้ องร่วมมือกันคิดและทา ซึ่งจากการศึกษาข้ อมูลเชิงประจักษ์
สอดคล้ องกับผลการสังเคราะห์เอกสาร และสอดคล้ องกับ
การสัมภาษณ์กลุ่มเป้ าหมาย ดังข้ อความต่อไปนี้
“….ในการทากิจกรรมไม่ว่าจะในโรงเรียน นอกห้ อง

โรงเรียนควรให้ ผ้ เู รียนได้ ร้ จู ักคิดหาวิธกี ารทากิจกรรมด้ วย
ตนเอง รู้จักวางแผนในการทางานเป็ นกลุ่ม รู้จักที่จะค้ นหา
ข้ อมูลด้ วยตนเอง รู้จักการทางานด้ วยตนเอง……” (Teacher
ก, interviewed, June 26, 2016)
“....การทากิจกรรมต่ างๆ ของผู้เรียนนั้ น ครูควร
ปล่ อ ยให้ ผู้ เ รี ย นคิ ด เอง หาข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเอง รู้ จั ก คิ ด
วิเคราะห์ การทางานร่วมกันกับเพื่อนในกลุ่ม....” (Teacher
ก, interviewed, June 26, 2016)
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ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นต้ องไม่แยกครูกบั นักเรียน การ
มีส่วนร่วมในการคิด และการทางานจะช่วยส่งเสริมความ
เป็ นประชาธิปไตย ดังข้ อความต่อไปนี้
“....ในการทากิจกรรมทุกครั้งครูต้องมีส่วนร่วมกับ

ผู้เรียนไปพร้ อมๆ กัน ไม่ควรแบ่งแยกว่านี่คือ หน้ าที่หรือ
ส่วนที่ผ้ เู รียนต้ องดาเนินการเอง ในส่วนนี้ คือ ครูดาเนินการ
ครูต้องทากิจกรรมไปพร้ อมกันกับผู้เรียน เรียนรู้ไปพร้ อม
กันเพื่อไม่เป็ นการแบ่งแยกชนชั้น หรือความแตกต่าง....”
(Teacher ก, interviewed, June 26, 2016)
การสอนและการจัดกิจกรรมทุกอย่ างต้ องชี้นาให้
ร่ ว มกัน คิ ด ไปในแนวทางที่ เป็ นประโยชน์ แก่ ส่ ว นรวม
มากกว่าส่วนตนเสมอ ไม่ส่งเสริมให้ เกิดการแข่งขันว่าใคร
เก่งกว่ าใคร แต่ ให้ วัดคุณ ค่าผลงานของหมู่ คณะมากกว่ า
ผลงานของบุคคล ซึ่งก่อให้ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
ดังข้ อความต่อไปนี้
“....ผู้ ส อนควรแนะน า ชี้ แนะแนวทางในการท า

กิจกรรมที่เป็ นประโยชน์แก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ต้ อง
รู้จักเสียสละ อย่ าเห็น แก่ ส่ วนตนมากกว่ าส่ วนรวม รู้จั ก
แบ่ ง ปั น ผู้ อ่ ืน ....” (Teacher ข, interviewed, June 27,
2016)
“....เราจะต้ องเสียสละ และอย่าอิจฉาผู้อ่นื อย่ากลัว
คนอื่นได้ ดีกว่ าเรา ครูเป็ นผู้คอยชี้แนะ อบรมสั่งสอนให้
รู้จั กเสียสละ ในการท ากิจกรรมต่ างๆ....” (Teacher ข,
interviewed, June 27, 2016)
ครูควรสนับสนุนให้ นักเรียนได้ พูดมากกว่าครู แต่
ต้ องเน้ นให้ พูดแต่ความจริง มีประโยชน์พูดในสิ่งที่พิสจู น์
ได้ และทุ กคนยอมรับได้ เน้ น ให้ รู้จักการอภิ ป ราย การ
โต้ แย้ งอย่างมีเหตุผลแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ดัง
ข้ อความต่อไปนี้
“....การทากิจกรรมต่างๆ ครูควรส่งเสริมหรือฝึ ก

ให้ ผ้ ูเรียนได้ แสดงความคิดเห็นของตั วเองอย่ างมีเหตุผล
ฝึ กให้ ผ้ ูเรียนพูดหรืออภิปรายในสิ่งที่ถูกต้ องเป็ นจริง พูด
เกี่ ย วกั บ ประชาธิ ป ไตย....” (Teacher ก, interviewed,
June 27, 2016)

จะเห็นได้ ว่าทุกกิจกรรมการเรียนการสอนต้ องเน้ น
กระบวนการคิดร่วมกัน แก้ ปัญหาร่วมกัน และรู้จักอดทน
รอคอยความสาเร็จร่ วมกัน การเรียนการสอนที่ส่งเสริม
ประชาธิปไตย นอกจากจะต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจแล้ ว
ต้ องแสดงออกเป็ นพฤติ กรรมความเป็ นประชาธิป ไตย
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โดยให้ ครูแ ละนั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว ม ในทุ ก ขั้ น ตอน และ
กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
อภิปรายผล
1. องค์ประกอบความเป็ นประชาธิปไตยมี 4 องค์ประกอบ
ได้ แ ก่ การมี ส่ ว นร่ ว ม การเคารพซึ่ ง กัน และกั น ความ
รับผิดชอบ และการตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแก้ ปัญหา
องค์ป ระกอบทั้ง 4 องค์ ป ระกอบนี้ เป็ นพฤติ ก รรมของ
ผู้เรียนที่บ่งบอกถึงความเป็ นประชาธิปไตยตามองค์ประกอบ
ของความเป็ นประชาธิปไตย ซึ่งทั้ง 4 องค์ประกอบนี้ ได้ มา
จากการสังเคราะห์องค์ประกอบความเป็ นประชาธิปไตยใน
ส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษา ที่ได้ จากการสังเคราะห์
องค์ประกอบความเป็ นประชาธิปไตยที่ใช้ ในการจัดการ
เรียนการสอนที่เป็ นสากล และเป็ นองค์ประกอบที่สามารถ
วัดและมองเห็นเป็ นรูปธรรม
ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบนี้มคี วามแตกต่าง
จากองค์ประกอบของงานวิจัยที่ผ่านมา เพราะงานวิจัยที่
ผ่านมาจะศึกษาพฤติกรรมความเป็ นประชาธิปไตยตามวิถี
ประชาธิป ไตยที่ประกอบด้ วย สามัคคีธรรม คารวธรรม
และปั ญญาธรรม (Phoebangwai, 2007) การนาพฤติกรรม
แบบประชาธิปไตยมาใช้ ในการดาเนินชีวิตประจาวัน และ
สิ่ง ต่ า งๆ เหล่ า นี้ ล้ ว นได้ รั บ การก าหนดไว้ ใ นหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไม่ว่า
จะเป็ นมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะที่สาคัญและ
คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ อย่ า งไรก็ต าม ความเป็ น
ประชาธิปไตยในการเรียนการสอนยังได้ รับการสอดแทรก
และสนั บสนุ นให้ เห็น เป็ นรูป ธรรมผ่ านนโยบายทางการ
ศึกษาที่ว่าค่านิยมหลัก 12 ประการที่ต้องการเน้ นให้ ผ้ เู รียน
คิดและแสดงออกอย่างสร้ างสรรค์ ตระหนักและเห็นความ
ส าคั ญ ของการพั ฒ นาตนเอง ชุ ม ชน และประเทศชาติ
ด าเนิ น ชี วิ ต ถามวิ ถี ป ระชาธิ ป ไตย (Thongtummachat,
1990; Khamanee, 1993; Academic and Educational
Standards, 2011; Election Commission of Thailand
and Office of the Basic Education Commission, 2009;
Nuangchalerm, 2014)
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ ส่ ง เสริ ม ความเป็ น
ประชาธิป ไตย ได้ ยึ ด แนวคิด พื้ นฐานปรั ช ญาการศึ กษา
ปฏิรูปนิยม ซึ่งมีความแนวคิดสาคัญว่ า ผู้ เรียนมิได้ เรียน
เพื่อมุ่งพัฒนาตนเองเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเรียนเพื่อนา
ความรู้ไปพั ฒนาสังคมให้ สังคมเป็ นสังคมประชาธิปไตย
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อย่างแท้ จริง การจัดการศึกษาต้ องส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ให้ มีความเป็ นประชาธิปไตย และนาความรู้ไปพัฒนาสังคม
โรงเรียนจึงมีส่วนสาคัญ ในการบ่มเพาะผู้เรียนให้ มีความ
เป็ นประชาธิปไตย และสามารถนาไปประยุ กต์ใช้ ในการ
ดาเนินชีวิต อยู่ในสังคมประชาธิปไตยได้ อย่างสงบสุข โดย
ยึดองค์ประกอบของความเป็ นประชาธิปไตย ซึ่งองค์ประกอบ
ของความเป็ นประชาธิปไตย เป็ นตัวชี้วัดที่สาคัญในการ
พัฒนาพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน ดังนี้
1) ด้ านการมีส่วนร่ วม ทาให้ ผ้ ูเรียนมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้อ่นื ในการร่วมกิจกรรม มีความอดทนต่อการมีส่วนร่วม
และเป็ นทักษะที่สาคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักเรียน
เป็ นการเปิ ดโอกาสสาหรับการเรียนรู้ประชาธิปไตยด้ วย
การลงมือปฏิบัติ การพัฒนาทักษะในระบอบประชาธิปไตย
ของนักเรียน และการแสดงออกผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตร
จะเพิ่ ม ขึ้น เมื่ อมี จิ ต ส านึ กประชาธิป ไตย (Dahl, 1971;
Yesil, 2003; Diamond and Morlino, 2004; Pratrick,
2012; Ozcan, 2016)
2) การเคารพซึ่ ง กัน และกัน การเคารพเป็ นสิ่ง
จาเป็ นต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั ติ น ของการเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ที่มุ่ งเน้ น ถึงการด าเนิ น ชี วิต ในสังคมประชาธิป ไตย การ
เคารพเป็ นพื้นฐานสาหรับห้ องเรียนประชาธิปไตย ผู้เรียน
ทุ กคนจะต้ องให้ เกีย รติซ่ึ งกัน และกัน ทั้งทางกาย วาจา
และความคิด ทุกคนย่อมเคารพในความคิดของผู้อ่นื ย่อม
แสดงความคิดเห็นออกมาได้ โดยไม่ล่วงเกินผู้อ่ นื ผู้เรียน
ต้ องมีการเคารพตนเอง เคารพผู้อ่ นื และเคารพในความ
หลากหลาย (Bausri, 1971; Pratrick, 2012; Riley, 2011)
3) ความรั บผิ ด ชอบ เป็ นการส่ งเสริ ม ให้ ผ้ ู เรีย น
ตระหนักถึงเรื่องสิทธิหน้ าที่ และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
คือ การคานึ งถึงผลประโยชน์ ส่วนรวมเป็ นหลัก การอยู่
ร่ วมกัน ในสังคมประชาธิป ไตยนั้ น สิ่งที่จ ะขาดไม่ ได้ อีก
ประการหนึ่ง คือ ความรับผิดชอบ การส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียน
มีความรับผิดชอบทาให้ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
มีความเจริญก้ าวหน้ า ด้ วยเหตุน้ ีความรับผิดชอบจึงเป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญของความเป็ นประชาธิปไตย (Yesil,
2003; Diamond and Morlino, 2004; Haruthaithanasan,
2014; Riley, 2011; Hegre, 2012; The secretariat of
the house of representatives, 2013)

4) การตัดสิน ใจเลือกทางเลือกในการแก้ ปั ญ หา
ผู้เรียนมีการใช้ ความรู้ คิดวิเคราะห์ การอภิปราย โต้ แย้ ง
ในประเด็นปั ญหา มีอสิ ระในการคิด ตัดสินใจ และใช้ เหตุผล
ในการแก้ ปัญหา ร่ วมกันแก้ ปัญหาโดยสันติวิธี ตัดสินแก้
ปัญหาโดยใช้ เสียงข้ างมาก เคารพเสียงข้ างน้ อย พฤติกรรม
เหล่านี้จะเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อห้ องเรี ยนมีการกระตุ้นและ
เปิ ดโอกาสให้ มีการแสดงออกของความคิดอย่ างอิสระ มี
การแลกเปลี่ ยนแนวคิด ซึ่ งกัน และกัน มีการยอมรับ ฟั ง
ความคิดเห็นของผู้อ่นื และเป็ นทักษะที่สาคัญในการแสดงออก
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย (Kubow and Kinney,
2000; Pratrick, 2003; Yesil, 2003; Mappiasse, 2006)
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอก
โรงเรียนต้ องเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ กระบวนการ มีส่วนร่วม
จะช่วยให้ เกิดการเรียนรู้และทาความเข้ าใจผู้อ่นื ได้ ดี รวมทั้ง
บางกิจกรรมต้ องนาพาให้ ผ้ ูเรียนได้ ลงมือปฏิบัตดิ ้ วยตนเอง
เรียนรู้จากสถานการณ์จริง มีพฤติกรรมหรือวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยที่ควรจะเป็ นการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ
สังคมของตนเอง ร่วมแก้ ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ครูผ้ สู อน
ต้ องให้ โอกาสและเวลากับผู้เรียนทุกคนได้ มีส่วนร่ วมกับ
กิจกรรม (Prachakul and Nuangchalerm, 2016) ครูควร
ส่งเสริมให้ ผ้ ู เรียนได้ ฝึ กฝนพฤติกรรมประชาธิป ไตยใน
สังคมอย่ างจริงจัง เน้ นให้ ผ้ ูเรียนได้ พัฒนาตนเอง และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้ องถิ่น และประเทศตามวิถี
ประชาธิปไตยส่งเสริมให้ ผ้ เู รียนเห็นความสาคัญของความ
เป็ นประชาธิปไตย ทั้งนี้เพื่อให้ ผ้ ูเรียนได้ พัฒนาพฤติกรรม
ความเป็ นประชาธิป ไตยในขณะที่ดาเนิน กิจกรรมต่ างๆ
หรือดาเนินชีวิตนอกห้ องเรียนและในโรงเรียน อีกทั้งยัง
เป็ นการฝึ กการปฏิบัติตามกติกา ระเบียบของสังคม ฝึ ก
เป็ นผู้ท่ีมีจิตสาธารณะ ค่ านิยม มีพ ฤติกรรมหรือวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย พร้ อมที่จะมีส่วนร่ วม ในการบริหารดูแล
ประเทศ และพั ฒนาสังคมต่อไป (Election Commission
of Thailand and Office of the Basic Education
Commission, 2009) ครูมบี ทบาทหน้ าที่ในการเอื้ออานวย
ให้ ผ้ ูเรียนเกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Panich, 2012)
เพื่อให้ ผ้ ูเรียนมีความรู้ความเข้ าใจ มีพฤติกรรมหรือวิถชี ีวิต
ประชาธิปไตย มีเจตคติ ค่านิยม และศรัทธาการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข
นั้ น จ าเป็ นต้ อ งใช้ วิ ธีก ารจั ด กิจ กรรมการเรี ย นรู้แ บบมี
ส่วนร่ วมที่เหมาะสมกับ วัยวุฒิ ของนั กเรียนในรูป แบบที่
หลากหลาย (Academic and Educational Standards, 2011)
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทั่วไป
1. ครูผ้ ู สอนที่ต้ อ งการพั ฒ นาผู้ เรียนให้ มีค วามเป็ น
ประชาธิปไตยสามารถนาองค์ประกอบความเป็ นประชาธิปไตย
ทั้ง 4 องค์ป ระกอบไปบูรณาการในการจัด กิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ กบั ผู้เรียนได้ โดยจัดให้ ผ้ เู รียนได้ มีการทา
กิจกรรมกลุ่มร่วมกัน ให้ ผ้ ูเรียนรู้จักคิดหาวิธกี ารแก้ ปัญหา
ที่เกิดขึ้นในสังคม และหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา โดยการจัด
กิจกรรมที่เน้ นให้ ผ้ เู รียนได้ ลงมือปฏิบัติกจิ กรรมด้ วยตนเอง
เรียนรู้จากสถานการณ์จริง
2. ผู้บริหารโรงเรียนสามารถนาไปจัดทาเป็ นหลักสูตร
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยสามารถประยุกต์ใช้ ใน
การจัดทาเป็ นหลักสูตรรายวิชาเพิ่ มเติม จัดเป็ นกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ตลอดจนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. ผลที่ได้ จากการวิจัยในครั้งนี้สามารถนาไปทาวิจัย
เพื่ อพั ฒนาผู้เรียนได้ ในรูปของการวิจัยพัฒนาหลักสูตรที่
ส่งเสริมความเป็ นประชาธิปไตย พัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย
2. สามารถน าผลการวิ จั ย ไปปรั บ ใช้ กับ นั ก เรี ย นใน
ระดับชั้นอื่นๆ ได้
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