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การทดลองการพัฒนาวิถีประชาธิปไตย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน

AN EXPERIMENT FOR DEVELOPING DEMOCRACY WAYS OF LIFE 
OF NINTH GRADE STUDENT LI DISTRICT LAMPHUN PROVINCE 

 

สนิท ภูมาศ 

 



บทคัดยอ 
 
การทดลองการพัฒนาวิถีประชาธิปไตย ผูวิจัยดำเนินการ 2 ระยะ คือ ระยะแรกศึกษาปจจัยที่มีผลตอวิถีประชาธิปไตย

ของนักเรียน เพื่อนำขอมูลมาเปนสวนหน่ึงในการสรางรูปแบบกิจกรรมพัฒนาวิถีประชาธิปไตย ระยะท่ีสอง เปนการวิจัย 
กึ่งทดลอง วัตถุประสงคเพื่อทดลองการพัฒนาวิถีประชาธิปไตยนักเรียนในดานความรู ทัศนคติ พฤติกรรม ดวยกิจกรรมสำนึก
พลเมืองในโรงเรียน กลุมตัวอยาง คอื นกัเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปที ่ 3 อำเภอล้ี จงัหวดัลำพูนท่ีลงทะเบียนเรียนปการศึกษา 2557 
นักเรียนกลุมทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา อำเภอล้ี จังหวัดลำพูน จำนวน 67 คน 
นกัเรยีนกลุมควบคมุ คอื นกัเรียนโรงเรยีนแมตนืวทิยา อำเภอล้ี จงัหวดัลำพนู จำนวน 58 คน กอนดำเนินการทดลองมีการทดสอบ 
Pre-test เพ่ือวัดวิถีประชาธิปไตยนักเรียน ในดานความรู ทัศนคติ พฤติกรรมท้ังกลุมทดลองและกลุมควบคุม ผลปรากฏวา 
คาประเมินไมแตกตางกัน ภายหลังกลุมทดลองเขารวมกิจกรรมพัฒนาวิถีประชาธิปไตยดวยกิจกรรมสำนึกพลเมืองในโรงเรียน
เสร็จส้ิน ทำการทดสอบ Post-test กลุมทดลองและกลุมควบคุม จากนั้นนำผลการทดสอบมาวิเคราะหเปรียบเทียบทางสถิติ 
ถึงความแตกตางของคะแนนวิถีประชาธิปไตยที่เพิ่มขึ้น พบวา คะแนนเฉลี่ยวิถีประชาธิปไตยของกลุมทดลอง ทั้งกอนและหลัง
ทำการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 กลาวคือ นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมสำนึกพลเมือง 
ในโรงเรียนมีคาคะแนนสูงขึ้น และสูงกวานักเรียนที่ไมไดเขารวมกิจกรรมสำนึกพลเมืองในโรงเรียน การพัฒนาวิถีประชาธิปไตย
เปนการพัฒนานักเรียนเร่ิมต้ังแตการสรางความรู จากนั้นปรับเปล่ียนทัศนคติ จนนำไปสูการเปลี่ยนพฤติกรรมเกี่ยวกับ 
การดำรงชีวิตตามแนวทางวิถีประชาธิปไตย ดังน้ันแนวทางการพัฒนาวิถีประชาธิปไตยดังกลาวสามารถใชพัฒนาวิถีประชาธิปไตย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ได 
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AN EXPERIMENT FOR DEVELOPING DEMOCRACY WAYS OF LIFE  
OF NINTH GRADE STUDENT LI DISTRICT LAMPHUN PROVINCE 
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สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา คณะสังคมศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม 



ABSTRACT 
 
An experiment of developing democracy ways was divided into two phases: phase 1 dealt with 

factors affecting democracy ways of the students by interviewing them so as to use the data for constructing 
the model of activity for developing democracy ways; phase 2 was quasi-experimental research. It was 
aimed to experiment developing democracy ways of the students in terms of knowledge, attitude, and 
behavior through activity inspiring the consciousness of citizenship in school. The study sampling units 
were the ninth grade students, Li district, Lamphun Province, who enrolled in academic year 2557.  
The students of experiment group were those of Wiangjedeewittaya School, Li district, Lamphun Province, 
totally 67, while the students of control group were those of Maetuenwittaya School, Li district, Lamphun 
Province, totally 58. Before the experiment conducted, the pre-test was made in order to measure  
the democracy ways of the students in terms of knowledge, attitude, and behavior of both the experiment 
and control groups. After the students of experiment group completed their participation in activity for 
developing democracy ways through activity inspiring the consciousness of citizenship in school,  
the post-test was made of both the experiment and control groups. After that, results of the two tests were 
analyzed by means of statistical comparison. Results of the experiment showed that the score average of 
democracy ways of the experiment group, both before and after the experiment, was found different 
with statistical significance at .001, that is, the students who participated in activity inspiring the consciousness 
of citizenship in school dramatically increased, and was higher than that of those who did not participate 
in activity for developing democracy ways through activity inspiring the consciousness of citizenship in 
school. The development of democracy ways was actually the student development, which started out 
with creating democratic knowledge and understanding, and then adjusting their attitude till it led to 
behavioral change in living a life according to developing democracy ways. Therefore, the guidelines for 
developing the aforesaid democracy ways could be used to develop substantially the democracy ways 
of the ninth grade students.  
Keywords: Develop Democracy Ways, Ninth Grade Students, Lamphun Province 

 
 

บทนำ 
 
ตั้งแตประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยในป 

พ.ศ.2475 การพัฒนาดานการปกครองของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยบางคร้ังก็มีปญหา และบางเวลามีการพัฒนา 
เปนมาหลายสิบป นับเปนอุปสรรคในการพัฒนาประชาธิปไตย มีผลตอความม่ันคงทางดานการเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย สาเหตุปญหาอาจมีที่มาหลายประการ ณรงค สินสวัสด์ิ (2539) ไดอธิบายไวใน “การเมืองไทย 
การวิเคราะหเชิงจิตวิทยา” กลาววา ประการหนึ่งนาจะเปนปญหา คือ ลักษณะนิสัยรวมของคนไทยที่สืบทอดกันมา อันไดแก 
ความเชือ่ คนไทยบางสวนเชือ่ในบญุวาสนา เชน คนทีม่ตีำแหนงสงูขึน้เชือ่วาเพราะมบีญุวาสนา เชือ่วาโชคชะตาของคนแตละคน
สวนหน่ึงกำหนดโดยกรรมแตชาติปางกอน เปนตน อีกประการหน่ึงคือ คานิยม คนไทยจำนวนมากไมใหความสำคัญ 
กับการปฏิบัติตามกฎกติกา มีคนจำนวนมากหลีกเล่ียงกฎเกณฑกติกา คิดวาเปนเร่ืองเล็กนอยไมสำคัญ เชน ขับข่ีรถมอเตอรไซค 
ไมสวมหมวกกันน็อค การขับรถยอนศร เปนตน นอกจากนี้ อีกประการหนึ่ง คือ ลักษณะบุคลิกภาพ คนไทยจำนวนมาก 
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มีบุคลิกภาพที่ถายทอดสืบตอกันมา เชน มีการแบงชนชั้นในสังคมตั้งแตครอบครัวข้ึนมา มีการอุปถัมภค้ำจุนกัน ในบางคร้ัง 
ถือเปนบุญคุณที่ตองทดแทน สิ่งเหลานี้ถาไมมีการแยกแยะระหวางเรื่องสวนตัวกับเรื่องสวนรวม จะเปนการขัดแยง 
กับหลักการความเปนประชาธิปไตย เพราะหลักการสำคัญของความเปนประชาธิปไตยนั้นเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป ไดแก  
การมีสิทธิเสรีภาพ ดังแนวคิดของ Locke (1931) กลาวไววา ทุกคนเกิดมามีเสรีภาพในตนเองโดยธรรมชาติ ไมวาจะเปน 
การพูด การคิด หรือการกระทำสิ่งตางๆ สำหรับ Grotius (1625) กลาววา สิทธินั้นเปนอำนาจอันชอบธรรมของแตละคน  
เชน มีสิทธิในรางกายและทรัพยสิน ถือเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน แตละคนมีอิสระที่จะทำอะไรก็ไดตามตองการของตนเองภายใต
กติกาของสังคม และจะตองระมัดระวังไมไปละเมิดสิทธิผูอื่น โดยหลักการทุกคนมีสิทธิจะทำอะไรก็ไดถามีความสามารถ  
มีความเพียรพยายาม ยอมประสบผลสำเร็จไมใชเปนเพราะบุญวาสนา หลักประชาธิปไตยอีกประการหนึ่งคือ ความเสมอภาค 
ศรัณย ูหมัน้ทรัพย (2554) ไดอธบิายเกีย่วกบัความเสมอภาคไววา โดยหลกัการทุกคนในสงัคมประชาธิปไตยมคีวามเสมอภาคกัน 
โดยเฉพาะความเสมอภาคในสภาวะทางธรรมชาติที่ทุกคนเกิดมาเลือกไมได อันไดแก เพศ เชื้อชาติ สีผิว รูปราง หนาตา 
เปนตน ดังนั้นทุกคนเกิดมายอมมีความทัดเทียมกัน เคารพในความเปนมนุษยเชนเดียวกัน นอกจากนี้ในสังคมประชาธิปไตย 
มีการกำหนดระเบียบขอบังคับหรือกติกาขึ้น เพื่อการอยูรวมกันอยางสงบสุข ทุกคนในสังคมตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด  
ถามีการละเวนบุคคลใดบุคคลหน่ึงแสดงถึงความไมทัดเทียมกันในสังคม นำมาซึ่งความไมสงบสุขได 

ดังนั้นการจะพัฒนาสังคมใหเปนสังคมประชาธิปไตยจึงจำเปนตองพัฒนาผูคนตั้งแตวัยเรียนเพื่อใหเกิดความรูที่ถูกตอง
เกี่ยวกับหลักการสำคัญของประชาธิปไตย ดังเชน การมีเสรีภาพ การมีสิทธิ หลักความเสมอภาค ความจำเปนท่ีตองมีตัวแทน 
ความสำคัญของกฎกติกา การมีความอดทนอดกลั้นตอการถูกวิพากษวิจารณ ตลอดจนการประนีประนอมหลีกเลี่ยง 
ความรุนแรง เปนตน จากน้ันเสริมสรางแนวคิดเพื่อปรับทัศนคติเกิดแนวคิดสอดรับตามที่รู ผลตามมา คือ การประพฤติปฏิบัติ
กลายเปนพฤติกรรมตามแนวทางประชาธิปไตยที่เรียกไดวาเปนวิถีประชาธิปไตย ซึ่งแนวทางการพัฒนาความรู ทัศนคติ 
พฤติกรรมน้ัน นรินทรชัย พัฒนพงศา (2542) ไดกลาวไวใน “การสื่อสาร-รณรงคเชิงยุทธศาสตรเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม”  
วาในบางครั้งการพัฒนาเกี่ยวกับการสรางความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมจำเปนตองทำบอยครั้ง ที่เรียกวา การรณรงค 
เชิงยุทธศาสตรอยางมีสวนรวม คือ บุคคลท่ีจะรับการพัฒนาจะตองมีสวนรวมในกระบวนการอยางตอเน่ือง บางคร้ังอาจมี 
การทำซ้ำเพ่ือใหเกิดความรู และเปล่ียนแนวคิดตามดวยเปล่ียนพฤติกรรม ปจจุบันการจัดการศึกษาในสถานศึกษาตางๆ  
เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย สวนมากจะเนนเนื้อหาสาระเก่ียวกับความรู มีการจัดกิจกรรมที่ฝกปฏิบัติจำลองรูปแบบการปกครอง 
เชน สภานักเรียน แตการพัฒนานักเรียนเริ่มแตการพัฒนาความรู ตามดวยการสรางทัศนคติ จนมีพฤติกรรมเก่ียวกับความเปน
ประชาธิปไตยยังไมหลากหลาย ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนสิ่งสำคัญในการพัฒนาความเปนประชาธิปไตยในชีวิตประจำวันของนักเรียน
อันเปนพ้ืนฐานตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

การทดลองการพัฒนาวิถปีระชาธิปไตย ผูวจิยัมคีวามสนใจพัฒนาวิถปีระชาธิปไตยนักเรียนในระดับชัน้มธัยมศึกษาปที ่ 3 
เพราะเปนนักเรียนที่อยูในการศึกษาภาคบังคับตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 และเปนวัยที่เตรียมเขาสู
วัยผูใหญ เปนวัยที่เตรียมพรอมจะมีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายเม่ืออายุครบ 18 ป แตยังไมบรรลุนิติภาวะตามอายุ การตัดสินใจ
ในบางครั้งถาขาดขอมูลที่ถูกตอง อาจตัดสินใจผิดพลาดในการไปใชสิทธิเลือกตั้งได ถาไมมีความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตย 
นอกจากน้ีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนวัยท่ีนาจะไดรับการพัฒนาวิถีประชาธิปไตย เพราะสามารถพัฒนาสิ่งที่ดี  
ที่ถูกตองตามความคาดหวังและการยอมรับของสังคมไดดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา 
ดานการคิดของ Piaget (อางใน อารีย โพธิ์บางหวาย, 2550) ที่วา เด็กตั้งแตอายุ 11 ปขึ้นไป จนถึงวัยผูใหญ เปนชวงที่เด็ก
สามารถคิดดวยนามธรรม กลาวคือ เด็กจะสามารถจินตนาการเง่ือนไขของปญหาในอดีต ปจจุบัน และอนาคต โดยพัฒนา
สมมติฐานอยางสมเหตุสมผลเก่ียวกับเหตุการณที่เกิดขึ้นได ซึ่งหมายถึงเด็กในระยะน้ีมีความสามารถคิดหาเหตุผล 
เหมือนผูใหญ สามารถคิดดวยนามธรรม เขาใจกฎเกณฑของสังคม สามารถใชความคิดไตรตรองหาเหตุผลและตัดสินใจ 
ดวยตนเองได นาจะสามารถพัฒนาพฤติกรรมที่ถูกตองตามมาตรฐานของสังคม คือ เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน  
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วัตถุประสงค 
 
ศกึษาผลการทดลองการพฒันาวถิปีระชาธปิไตยของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 3 อำเภอล้ี จงัหวดัลำพนู ในดานความรู 

ทัศนคติ พฤติกรรม โดยใชกิจกรรมสำนึกพลเมืองในโรงเรียน 
 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
การวิจัยเรื่อง การทดลองการพัฒนาวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  

ดวยกิจกรรมสำนึกพลเมืองในโรงเรียน ผูวิจัยไดดำเนินการเปน 2 ระยะ โดยมีขั้นตอน ดังนี้  
ระยะที่ 1 ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยการสัมภาษณ

นักเรียน เพื่อนำผลมาเปนสวนหนึ่งในการออกแบบกิจกรรมพัฒนาวิถีประชาธิปไตยนักเรียน 
ระยะที่ 2 เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ประเภทการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-experimental 

research) เพื่อศึกษาการทดลองการพัฒนาวิถีประชาธิปไตยนักเรียน  
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 อำเภอล้ี จังหวัดลำพูน ที่ลงทะเบียนเรียนในปการศึกษา 2557  

จำนวน 538 คน 
กลุมตวัอยาง ทำการเลือกกลุมตวัอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) ใชแนวทางของ สภุางค จนัทวณิช (2542) 

คือ การเลือกกลุมตัวอยางแบบยึดจุดมุงหมายของการศึกษาเปนหลัก โดยการเลือกหองเรียน เพ่ือเปนกลุมทดลอง คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพราะเปนหองเรียนท่ีมีการรวมกลุมนักเรียน 
ที่มีผลการเรียนคละกัน คือ ทั้งกลุมเกง กลุมปานกลาง กลุมออน สวนกลุมควบคุม คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
แมตืนวิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เปนหองเรียนที่มีการรวมกลุมนักเรียนที่มีผลการเรียนคละกัน คือ ทั้งกลุมเกง  
กลุมปานกลาง กลุมออน เชนเดียวกัน โดยกลุมทดลองไดเขารวมกิจกรรมการพัฒนาวิถีประชาธิปไตยในโครงการสำนึก
พลเมืองในโรงเรียน ตามรูปแบบที่ผูวิจัยสรางข้ึน สวนกลุมควบคุมเปนการเรียนการสอนปกติ ที่ไมรวมกิจกรรมในโครงการ
สำนึกพลเมือง 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง ไดแก คูมือการจัดกิจกรรมสำนึกพลเมืองในโรงเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยการนำแนวทาง

การจัดกิจกรรมมาจากหลายฝายผสมผสานกัน เชน ขอมูลจากการศึกษาในระยะที่ 1 คือปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาวิถี
ประชาธิปไตยนักเรียน นอกจากนี้นำรูปแบบการรณรงคเชิงกลยุทธอยางมีสวนรวม เพื่อพัฒนาผูเรียนในดานความรู ทัศนคติ 
พฤติกรรม มาเปนกิจกรรมการพัฒนาในแตละข้ันตอน และแนวทางการอบรมเยาวชนเพ่ือสรางความเปนประชาธิปไตย 
ในโครงการสำนึกพลเมืองของสถาบันพระปกเกลา คือ เปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวม ตลอดจนนำทฤษฎีแนวคิดตางๆ  
เกีย่วกบัการพฒันาวถิปีระชาธปิไตยมาบรูณาการเปนกิจกรรมพฒันาวถิปีระชาธปิไตยนกัเรยีน เปาหมายเพือ่พฒันาวถิปีระชาธปิไตย
ของนักเรียน 

เคร่ืองมือทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามเพือ่วดัระดบัวถิปีระชาธปิไตยชดุเดยีวกนั เปนการวดัความรู 
ทัศนคติ พฤติกรรมเกี่ยวกับวิถีประชาธิปไตย รายละเอียดของแบบวัดที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งหมด 4 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 แบบวัดความรู มีตัวเลือก 4 ตัวเลือก  
ตอนที่ 3 แบบวัดทัศนคติตอวิถีประชาธิปไตย รูปแบบของแบบวัดเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ คือ  

จริงที่สดุ จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)  
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ตอนที่ 4 แบบวัดพฤติกรรมวิถีประชาธิปไตย รูปแบบของแบบวัดเปนการวัดพฤติกรรมการปฏิบัติของนักเรียน  
กำหนดเปน 5 ระดับ (แนวทางการประเมินพฤติกรรมและสมรรถนะของ ก.พ. 2552, บุญชม ศรีสะอาด, 2545)  

การเก็บรวบรวมขอมูล  
ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
1. กอนท่ีจะมีการจัดกิจกรรมพัฒนาวิถีประชาธิปไตย ผูวิจัยจะทำการทดสอบ Pre-test นักเรียนท้ังกลุมทดลองและ

กลุมควบคุม จากนั้นนำผลทดสอบของนักเรียนกลุมทดลองมาวิเคราะหระดับวิถีประชาธิปไตยเพื่อตรวจสอบวาดานใด 
ท่ีนักเรียนมีปญหา และจะตองมีการพัฒนาในกิจกรรมการพัฒนาแตละข้ันตอนเปนกรณีพิเศษ โดยใชการรณรงคเชิงยุทธศาสตร 
แบบมีสวนรวม มีการจัดทำสื่อการเรียนรูใชในกิจกรรมพัฒนาวิถีประชาธิปไตย โดยนักเรียนมีสวนรวมในการผลิตสื่อ 

2. การพัฒนาวิถีประชาธิปไตยนักเรียน ผูวิจัยไดดำเนินการดวยการจัดกิจกรรมสำนึกพลเมืองในโรงเรียน ตามรูปแบบ
คูมือการจัดกิจกรรมที่ไดวางแผนไวลวงหนา โดยพัฒนากับกลุมทดลอง 

3. หลังจากทำการทดลองตามกำหนดขั้นตอนกิจกรรมพัฒนาวิถีประชาธิปไตยเสร็จสิ้น ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยการทำ 
Post-test ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

การจัดกระทำขอมูล 
นำคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบเพื่อวัดวิถีประชาธิปไตยทั้งดานความรู ทัศนคติ พฤติกรรมของกลุมทดลอง และ 

กลุมควบคุมที่ไดจากการทำ Pre-test และ Post-test มาทำการวิเคราะหทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย  
การวิเคราะหขอมูล 
หาคาสถิติ t-test ในการเปรียบเทียบผล 2 กลุม คือ กลุมทดลองกับกลุมควบคุม  
 
 

ผลการวิจัย 
 
1. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยเกี่ยวกับวิถีประชาธิปไตยของกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนการเขารวมกิจกรรม

พัฒนาวิถีประชาธิปไตยของนักเรียน แสดงผลการวิเคราะหขอมูลดังตารางที่ 1  
 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบวิถีประชาธิปไตยของกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนการเขารวมกิจกรรมพัฒนาวิถีประชาธิปไตย
ของนักเรียน  

คะแนนความรู  

กลุมตัวอยาง  S.D. t Sig. 

กลุมทดลอง (n=67) 10.76 2.05 1.309 0.193 NS 

กลุมควบคุม (n=58) 10.25 2.23 

NS = non - Significant 

คะแนนทัศนคติ  

กลุมตัวอยาง  S.D. t Sig. 

กลุมทดลอง (n=67) 3.17 0.22 1.318 0.190 NS 

กลุมควบคุม (n=58) 3.24 0.30 

NS = non - Significant 
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คะแนนพฤติกรรม  

กลุมตัวอยาง  S.D. t Sig. 

กลุมทดลอง (n=67) 2.53 0.21 0.648 0.518 NS 

กลุมควบคุม (n=58) 2.55 0.20 

NS = non - Significant 

 
จากตารางที่ 1 พบวา คะแนนเฉลี่ยดานความรูของกลุมทดลองได 10.76 กลุมควบคุมได 10.25 จากคะแนนเต็ม 20 

ดานทัศนคติของกลุมทดลองได 3.17 กลุมควบคุมได 3.24 จากคะแนนเต็ม 6 และดานพฤติกรรมของกลุมทดลองได 2.53 
กลุมควบคุมได 2.55 จากคะแนนเต็ม 5  

ผลการเปรียบเทียบเกี่ยวกับวิถีประชาธิปไตยของกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนการเขารวมกิจกรรมพัฒนา 
วิถีประชาธิปไตยของนักเรียน พบวา คะแนนวิถีประชาธิปไตยของนักเรียน 2 กลุม ทั้งดานความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม  
ไมแตกตางกัน  

 
2. การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียเก่ียวกับวิถีประชาธิปไตยของกลุมทดลองและกลุมควบคุม หลังการเขารวมกิจกรรม

พัฒนาวิถีประชาธิปไตยของนักเรียน แสดงผลการวิเคราะหขอมูลดงัตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบวิถีประชาธิปไตยของกลุมทดลองและกลุมควบคุม หลังการเขารวมกิจกรรมพัฒนาวิถีประชาธิปไตย 

คะแนนความรู  

กลุมตัวอยาง  S.D. D t Sig. 

กลุมทดลอง (n=67) 16.64 1.39 5.88 (16.64-10.76) 16.878 0.000*** 
กลุมควบคุม (n=58) 10.77 2.31 0.52 (10.77-10.25) 

คะแนนทัศนคติ  

กลุมตัวอยาง  S.D. D t Sig. 

กลุมทดลอง (n=67) 3.79 0.39 0.62 (3.79-3.17) 4.558 0.000*** 

กลุมควบคุม (n=58) 3.49 0.32 0.25 (3.49-3.24) 

คะแนนพฤติกรรม  

กลุมตัวอยาง  S.D. D t Sig. 

กลุมทดลอง (n=67) 2.83 0.30 0.30 (2.83-2.53) 
6.542 0.000*** 

กลุมควบคุม (n=58) 2.56 0.18 0.01 (2.56-2.55) 

***p<0.001 D = different (วัดผลหลังทดลอง - วัดผลกอนทดลอง) 

 
จากตารางที่ 2 พบวา คะแนนเฉลี่ยดานความรูของกลุมทดลองได 16.64 กลุมควบคุมได 10.77 จากคะแนนเต็ม 20 

ดานทัศนคติของกลุมทดลองได 3.79 กลุมควบคุมได 3.49 จากคะแนนเต็ม 6 และดานพฤติกรรมของกลุมทดลองได 2.83 

กลุมควบคุมได 2.56 จากคะแนนเต็ม 5  
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ผลการทดสอบสถิติ t-test พบวา 
ดานความรู กลุมทดลองซ่ึงมีกิจกรรมพัฒนาวิถีประชาธิปไตยไดคะแนนมากกวากลุมควบคุม (ที่ไมมีกิจกรรมดังกลาว) 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001  
ดานทัศนคติ กลุมทดลองซึ่งมีกิจกรรมพัฒนาวิถีประชาธิปไตยไดคะแนนมากกวากลุมควบคุม (ที่ไมมีกิจกรรมดังกลาว) 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001  
ดานพฤติกรรม กลุมทดลองซ่ึงมีกิจกรรมพัฒนาวิถีประชาธิปไตยไดคะแนนมากกวากลุมควบคุม (ที่ไมมีกิจกรรม 

ดังกลาว) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001  
 
3. เปรียบเทียบผลการพัฒนาวิถีประชาธิปไตยของกลุมทดลองกอนและหลังการเขารวมกิจกรรมทดลองการพัฒนา 

วิถีประชาธิปไตย  
 

ตารางที่ 3 ผลการพัฒนาวิถีประชาธิปไตยของกลุมทดลองกอนและหลังการเขารวมกิจกรรมพัฒนาวิถีประชาธิปไตย 
ในกิจกรรมสำนึกพลเมืองในโรงเรียน (n=67) 

ผลการประเมิน 
วิถีประชาธิปไตย 

กอนเขารวม หลังเขารวม 
t Sig. 

 S.D.  S.D. 

ดานความรู (K) 10.76 2.05 16.64 1.39 18.173 0.000*** 

ดานทัศนคติ (A) 3.17 0.22 3.79 0.39 11.308 0.000*** 

 ดานพฤติกรรม (P) 2.53 0.21 2.83 0.30 7.779 0.000*** 

***p < 0.001 

จากตารางที่ 3 พบวา กอนการทดลองคะแนนเฉลี่ยดานความรูได 10.76 หลังการทดลองได 16.64 จากคะแนนเต็ม 
20 ดานทัศนคติกอนทดลองได 3.17 หลังการทดลองได 3.79 จากคะแนนเต็ม 6 และดานพฤติกรรมกอนทดลองได 2.53  
หลังการทดลองได 2.83 จากคะแนนเต็ม 5  

ผลการทดสอบสถิติ t-test พบวา การพัฒนาวิถีประชาธิปไตยของกลุมทดลองกอนและหลังการเขารวมกิจกรรมพัฒนา
วิถีประชาธิปไตยในกิจกรรมสำนึกพลเมืองในโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 หมายถึง คาเฉล่ีย
ของผลการพัฒนาวิถีประชาธิปไตย ทั้งดานความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม หลังจากเขารวมกิจกรรมพัฒนาวิถีประชาธิปไตย 
ในกิจกรรมสำนึกพลเมืองในโรงเรียนสูงกวากอนการเขารวมกิจกรรมดังกลาว  

 
 

การอภิปรายผล 
 
การวิจัยเรื่อง การทดลองการพัฒนาวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  

พบวา ผลการวิจัยยอมรับสมมติฐานการวิจัยทุกขอ และมีขอคนพบจากการวิจัยการทดลอง การพัฒนาวิถีประชาธิปไตย 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยตามรายขอสมมติฐานดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมการพัฒนาวิถีประชาธิปไตยมีคะแนนเฉลี่ยดานนี้มากกวานักเรียน 
กลุมที่ไมไดเขารวมกิจกรรมจากการทดลอง (กลุมควบคุม) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวานักเรียนที่เขารวม
กิจกรรมดังกลาวใชวิธีการรณรงคเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวม คือ ไดศึกษาจากสื่อที่รวมกันผลิตขึ้น สงเสริมใหนักเรียน 
เกดิการเรยีนรู มคีวามรูความเขาใจเกีย่วกบัหลกัการสำคญัของประชาธปิไตย นกัเรยีนไดรบัการพฒันาทกัษะตางๆ จากการรวม
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กิจกรรมการพัฒนาวิถีประชาธิปไตยตามขั้นตอนตางๆ เปนการพัฒนาการคิดวิเคราะห สรางความตระหนัก พัฒนา 
ความรูสึกนึกคิดนำไปสูการมีทัศนคติตอแนวทางวิถีประชาธิปไตยวามีความสำคัญตอการดำรงชีวิตในสังคม นำแนวทาง 
วิถีประชาธิปไตยไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และมีความเขาใจรูปแบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยท่ีถูกตอง 
สอดคลองกับแนวทางการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังและมูลนิธิคอนราด  
อาเดนาวร กระทรวงศึกษาธิการ (2548) ไดเสนอแนวทางไววา การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ เพื่อใหมี
ความรูเก่ียวกับหลักการของประชาธิปไตย คุณลักษณะท่ีดีของสมาชิกท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย การปกครองระบบประชาธิปไตย 
อาจจะใชวธิกีารจดักจิกรรมในรปูแบบทีห่ลากหลาย เชน การบรรยาย การอภปิราย การคนควาหาความรูจากแหลงความรูตางๆ  
การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนไดตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อาจจะใชวิธีการ
จัดกิจกรรมในรูปแบบท่ีเนนใหผูเรียนไดฝกการคิดวิเคราะหจากส่ือและแหลงเรียนรูตางๆ ที่เก่ียวของ เชน ภาพ หองสมุด  
และเหตุการณปจจุบันเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง  
มีสวนรวมในวิถีประชาธิปไตย การฝกใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามแนวทางของวิถีประชาธิปไตย ทำใหผูเรียนไดรูจัก 
วิธีพัฒนาตนเองและผูอื่นตามหลักการอยางมีเหตุผล 

นอกจากน้ัน การจัดกิจกรรมสำนึกพลเมืองในโรงเรียนเพื่อพัฒนาวิถีประชาธิปไตยมีการดำเนินงานทั้งในและ 
นอกโรงเรียนมีการกำหนดเปาหมายรวมกัน มีการพัฒนาตนเองโดยการฝกการทำงานรวมกัน ทั้งครูและนักเรียนรวมกันแสดง
ความคิดเห็นในเชิงสรางสรรค มุงเนนคุณคาของผลงานของหมูคณะมากกวาคุณคาของผลงานของบุคคล สอดคลองกับ บรรจง  
ชูสกุลชาติ (2534) ไดเสนอแนวทางการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนไววาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกิจกรรม 
ทั้งในและนอกโรงเรียน ครูและนักเรียนตองรวมมือกันคิดพิจารณา 

สมมติฐานที่ 2 นักเรียนกลุมทดลองที่เขารวมกิจกรรมพัฒนาวิถีประชาธิปไตยมีคะแนนเฉลี่ยเกี่ยวกับวิถีประชาธิปไตย
หลังเขารวมกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากกอนเขารวมกิจกรรม กลาวคือ 

ดานความรู คงเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมพัฒนาวิถีประชาธิปไตยไดสงเสริมใหนักเรียนมีการพัฒนาที่สอดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) กลาวคือ กิจกรรมดังกลาวสงเสริมใหผูเรียน 
มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวิถีประชาธิปไตยในมิติตางๆ ทั้งดานเสรีภาพ ความเสมอภาค เขาใจเก่ียวกับสิทธิหนาที่ การเขาใจ
ในระบบตัวแทน เคารพกฎกติกาของสังคม มีความอดทนอดกลั้นตอการถูกวิจารณ รูจักการประนีประนอม โดยนักเรียน 
ไดเรียนรูจากสื่อที่นักเรียนรวมกันผลิตขึ้นตามรูปแบบการรณรงคเชิงยุทธศาสตรแบบมีสวนรวม เปนสื่อใหความรูเกี่ยวกับ 
วิถีประชาธิปไตย สอดคลองกับ บัญญัติ สมชอบ (2533) ที่ไดกลาวถึงการเสริมสรางความรูความเขาใจประชาธิปไตย 
ในโรงเรียน ดวยกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล โดยจัดหลักสูตรมุงใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ
พื้นฐานของความเปนประชาธิปไตย นักเรียนมีความรูในเรื่องของประชาธิปไตยอยางถูกตอง เปนผูมีจิตใจเปนนักประชาธิปไตย 
สนับสนุนใหนักเรียนมีความรูเกี่ยวกับการทำงานของตัวแทนประชาชนในระดับตางๆ นอกจากนี้ยังเสริมสรางความรู  
วิธีเลือกบุคคลท่ีจะเปนตัวแทน การสรางบรรยากาศและส่ิงแวดลอมประชาธิปไตย หลักสูตรเปดโอกาสใหนักเรียนไดซักถาม 
และแสดงความคิดเห็น สรางบรรยากาศท่ีมีความเปนกันเอง ใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ  

ดานทัศนคติ กิจกรรมพัฒนาวิถีประชาธิปไตยไดสงเสริมใหนักเรียนพัฒนาดานการคิดโดยใหนักเรียนฝกคิดวิเคราะห 
ในแตละข้ันตอนของกิจกรรมเพ่ือสรางความเช่ือมัน่ในแนวทางวิถปีระชาธิปไตย นกัเรียนรวมกันอภิปรายอยางมีเหตุผล เก่ียวกับ
ความสำคัญของวิถีประชาธิปไตย สรางความตระหนักถึงคุณคาของวิถีประชาธิปไตย พัฒนาความรูสึกนึกคิดใหมีเจตคติท่ีดี 
ตอแนวทางวิถีประชาธิปไตยเปนการพัฒนาความรูสึกนึกคิดนักเรียนภายหลังการเขารวมกิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับ นรินทรชัย 
พัฒนพงศา (2542) ไดกลาววาทัศนคติเปนการรับทราบสิ่งใด จิตใจก็คิดตอบสนองและเห็นคุณคาของสิ่งเหลานั้นวาดี-ไมดี 
ชอบ-ไมชอบ เพื่อเปนแนวกำหนดในใจวาจะมีพฤติกรรมอยางไรตอสิ่งนั้น ทัศนคติเปนข้ันตอนที่ตอเนื่องจากขั้นความรู  
ซึ่งตองเขาใจจากเร่ืองท่ีรูจึงจะชอบหรือสนใจและเห็นมีคุณคามากกวา ขณะเดียวกันก็จะไมชอบส่ิงท่ีไมเขาใจ ไมมีขอมูล
สนับสนุน  
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ดานพฤติกรรม การจัดกิจกรรมพัฒนาวิถีประชาธิปไตยไดสงเสริมใหนักเรียนมีการพัฒนาพฤติกรรม ยอมรับบทบาท 
ซึ่งกันและกัน เคารพในสิทธิของผูอื่น แสดงพฤติกรรมการมีเสรีภาพภายใตกรอบกติกาที่กำหนดไว เปดใจกวางยอมรับ 
ความคิดเห็นของผูอื่น ใหความสำคัญกับความทัดเทียมกันระหวางบุคคลโดยไมมีการแบงแยกอยางไมมีเหตุผล สามารถปฏิบัติ
ตนเองเปนทั้งผูแทน เมื่อไดรับเลือกต้ังใหเปนผูแทนในกลุมไดอยางเหมาะสม มีความอดทนอดกล้ันตอการถูกวิพากษวิจารณ
จากสมาชิกในกลุม สามารถทำรวมกันภายในกลุมได กลาทีจ่ะแสดงออกอยางมีเหตุผล ยดึแนวทางสันตโิดยการสนทนาเจรจากัน 
หลีกเลี่ยงความขัดแยงระหวางบุคคลหรือกลุมไดเปนอยางดี สอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2530) และบรรจง ชูสกุลชาติ  
(2534) ไดกลาวถึงพฤติกรรมประชาธิปไตยวาตองมีลักษณะ คือ เคารพในความเปนบุคคลและการตัดสินใจของผูอื่น ใชสิทธิ
ตนเองตามเทาที่มี ไมละเมิดสิทธิผูอื่น มีเสรีภาพในดานตางๆ และเปดโอกาสใหผูอื่นใชความคิดของเขาเองอยางอิสระ 
ในการตัดสินใจ ใจกวาง รูจักรับฟงผูอื่น และพิจารณาดวยความเปนธรรม สามารถทำงานรวมกับผูอื่นเพื่อสวนรวม  
ยดึหลกัเหตผุลในการตดัสนิใจ มคีวามคดิเหน็เปนของตนเองและกลาทีจ่ะแสดงความคดิเหน็ กลารบัผดิชอบในการกระทำของตน 
ตลอดจนยอมเสียสละสวนตนเพื่อประโยชนของสวนรวมไดตามโอกาสท่ีเหมาะสม มีสวนรวมในกิจกรรมของกลุมรวมถึง 
รูจักแกไขปญหาโดยสันติวิธี 

จากการทดลองการพัฒนาวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นอกจากสามารถ
พัฒนานักเรียนไดตามสมมติฐาน ผูวิจัยยังพบวา สามารถพัฒนานักเรียนในเรื่องอื่นๆ ไดอีก ดังนี้ 

การไมเคารพในกตกิาเลก็ๆ นอยๆ ไมตรงเวลา เลอืกตวัแทนเฉพาะบุคคลใกลชดิตนเอง ไมกลาวจิารณบคุคลท่ีผูปกครอง 
มีฐานะทางเศรษฐกิจและหนาที่การงานดี ภายหลังการไดรวมกิจกรรมพัฒนาวิถีประชาธิปไตย พฤติกรรมเหลานี้ไดพัฒนาขึ้น 
ประเมินผลจากการเปรียบเทียบคะแนน Pre-test กับ Post-test ในการวัดทัศนคติและพฤติกรรมของนักเรียนกลุมทดลอง 
สอดคลองกับ ณรงค สินสวัสดิ์ (2539) กลาววาลักษณะนิสัยรวมของคนไทยซึ่งเปนจุดออนที่ไมเอื้ออำนวยตอการเปนสังคม
ประชาธิปไตยโดยเฉพาะระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย อันไดแก ลักษณะความเช่ือ คานิยม บุคลิกภาพ ดังนั้น 
จึงตองพยายามเปลี่ยนลักษณะนิสัยใหกับคนรุนใหมตั้งแตเด็ก โดยอาศัยโรงเรียนและสื่อมวลชนเปนสำคัญ ซึ่งในคานิยมนั้น 
จะตองสรางจิตสำนึกที่จะมีความรับผิดชอบตอสวนรวม ทุกคนมีความเสียสละ การเคารพหลักการกฎเกณฑหรือกติกา 
ดวยจิตสำนึกของตนเอง  

กลาวโดยรวม ในการทดลองการพัฒนาวิถีประชาธิปไตยดวยกิจกรรมสำนึกพลเมืองในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาวิถีประชาธิปไตย
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ซ่ึงผูวิจัยสามารถพัฒนาวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนได กลาวคือ นักเรียนท่ีไดรับประสบการณ
จากการเขารวมกิจกรรม มีคุณลักษณะเกี่ยวกับวิถีประชาธิปไตยสูงข้ึนมากกวาเดิม และสูงกวานักเรียนที่ไมไดรับประสบการณ
จากการเขารวมกิจกรรมพัฒนาวิถีประชาธิปไตย ทั้งดานความรูความเขาใจ ทัศนคติเกี่ยวกับวิถีประชาธิปไตย ตลอดจน
พฤติกรรมการปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตย 

 
 

ขอเสนอแนะ  
 
1) จากการวิจัยคร้ังน้ีพบวา วิธีการจัดกิจกรรมพัฒนาวิถีประชาธิปไตย นักเรียนมีความสนใจที่จะรวมในการกำหนด

กจิกรรมซึง่เริม่ตัง้แตการวางแผน ดงันัน้ครผููสอนควรใหนกัเรยีนมสีวนรวมในการกำหนดทกุขัน้ตอนของกจิกรรม ซึง่เปนพืน้ฐาน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

2) การจัดกิจกรรมการทดลองการพัฒนาวิถีประชาธิปไตย พบวา นักเรียนมีความสนใจในการทำงานกลุม นักเรียน 
มีความสุข สนุกสนานกับการไดทำกิจกรรมกลุม ดังนั้นการจัดกิจกรรมควรใชกระบวนการกลุมใหนักเรียนมีสวนรวมทุกครั้ง 
เปนการพัฒนาทักษะวิถีประชาธิปไตยเร่ิมแตการมีเสรีภาพในการคิด การตัดสินใจ ความเสมอภาคจากการมีสวนรวม  
การมีเหตุผลในการมีตัวแทนในแตละสวน ตลอดจนยึดกติกาในการทำงาน อดทนอดกล้ันตอการถูกวิจารณ และยึดสันติวิธี 
ดวยการประนีประนอม  
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3) ในการจัดกิจกรรมพัฒนาวิถีประชาธิปไตย พบวา นักเรียนชั้นอื่นบางสวนไมรับทราบความเปนมาของกิจกรรม 
ดังนั้น กอนการจัดกิจกรรม ควรมีการประชาสัมพันธโครงการหรือกิจกรรมใหทั่วถึงไดรับทราบกันท้ังโรงเรียนหรือองคกร 
เพื่อใหทุกสวนที่รับทราบจะไดใหความรวมมือในกิจกรรมและทำใหเกิดการเรียนรูไปพรอมกัน  

4) การจัดกิจกรรมพัฒนาวิถีประชาธิปไตย พบวา นักเรียนบางสวนมีความสนใจจะใหมีการจัดกิจกรรมอื่นสอดแทรก
จากที่กำหนดไวตามขั้นตอน ซึ่งนักเรียนแสดงความคิดเห็นวากิจกรรมไมหลากหลาย ดังนั้นควรมีการเพ่ิมกิจกรรมเก่ียวกับ
ประชาธิปไตยใหมีความหลากหลายเพ่ือใหนักเรียนไดมีทางเลือกเขารวมกิจกรรม เปดโอกาสใหบุคคลอ่ืนเขารวมเปนสมาชิก
เพื่อการพัฒนาความเปนประชาธิปไตยโดยเฉพาะวิถีประชาธิปไตย 

5) จากผลการทดลองการพัฒนาวิถีประชาธิปไตยนักเรียน ดวยกิจกรรมสำนึกพลเมือง ซึ่งเปนการเสริมสราง 
ความรับผดิชอบของสมาชิกในสังคม ดวยกระบวนการมีสวนรวม ผูวจิยัมคีวามคิดเห็นวานาจะสามารถนำไปปรับใชในการพัฒนา
ประชาชนในทองถิ่นตางๆ ในการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินตนเอง โดยใชกระบวนการดังกลาว และเสริมสราง 
ความรู ทัศนคติ พฤติกรรมประชาชนเก่ียวกับวิถีประชาธิปไตย พัฒนาการเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องการมีเสรีภาพ การมีสิทธิ  
หลักความเสมอภาค ความจำเปนที่ตองมีตัวแทน ความสำคัญของกฎกติกา การมีความอดทนอดกลั้นตอการถูกวิพากษวิจารณ 
ตลอดจนการประนีประนอมหลีกเลี่ยงความรุนแรง ตลอดจนเปนการพัฒนาสำนึกพลเมืองในชุมชน เมื่อประชาชนมีความเขาใจ
เกี่ยวกับความเปนประชาธิปไตยที่ถูกตอง ก็จะนำมาซึ่งความมั่นคงในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตอไป 

 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 
การวิจัยคร้ังนี้สำเร็จไดดวยดีเพราะผูวิจัยไดรับความเมตตาจาก รองศาสตราจารย ดร.นรินทรชัย พัฒนพงศา  

เปนที่ปรึกษา รองศาสตราจารย ดร.ณรงค สินสวัสดิ์ อาจารย ดร.ณรงคศักดิ์ จันทรนวล อาจารย ดร.สังคม สุวรรณรัตน และ
อาจารย ดร.วันทนีย จันทรเอี่ยม ใหคำแนะนำชวยเหลือตลอดมา ขอขอบพระคุณ อาจารยวินัย รอดจาย คณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และประธานคณะกรรมการพัฒนาการสอนประวัติศาสตรและหนาที่พลเมือง กระทรวงศึกษาธิการ  
อาจารยศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน ผูอำนวยการสำนักสงเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกลา อาจารย ดร.เจตนา  
เมืองมูล ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ อาจารย ดร.วิชากร ลังกาฟา ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ อาจารยประสิทธิ์ ภูมาศ 
ศกึษานเิทศกชำนาญการพเิศษ อาจารยเสนห กรแกว ศกึษานเิทศกชำนาญการพเิศษ และอาจารย ดร.เพญ็จนัทร เกรยีงไกรสขุ 
ครูชำนาญการพิเศษ ซึ่งทุกทานใหความอนุเคราะห เปนผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือในการทำวิจัย พรอมทั้ง 
ใหคำแนะนำที่มีคุณคายิ่ง 

ขอขอบพระคุณ โรงเรียนตางๆ ในอำเภอล้ี จังหวัดลำพูน ตลอดจนครู นักเรียนที่สนับสนุนใหความรวมมือในการศึกษา
วิจัย และขอขอบคุณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เปนกลุมตัวอยาง และกลุมควบคุมทุกคนที่ใหความรวมมือในการทดลอง
การจัดกิจกรรมเพื่อศึกษาวิจัย จนทำใหงานวิจัยนี้ประสบความสำเร็จ 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิ 
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วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม  
เปนวารสารเพ่ือรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม 

โดยมีเปาหมายและขอบเขต (Aim and Scope) ที่รับตีพิมพบทความที่เปนประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น  
ทางดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนที่ประจักษวาสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคม 
ชุมชน และทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรูในปญหา 
และแนวทางแกไขของชุมชน และทองถิ่น โดยมีองคประกอบทางดานงานวิจัยที่บงช้ีสภาพการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ ชุมชน 
และสังคม เปนงานวิจัยที่มีสวนรวมและไดรับการยอมรับของสังคม และงานวิจัยที่ใชองคความรูหรือความเชี่ยวชาญที่ทำใหเกิด
การเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น หรือสามารถคาดการณ ประเมินผลลัพธการเปล่ียนแปลง และเสนอแนวทางการพัฒนาสังคม  
ชุมชน และทองถิ่นใหยั่งยืน 

 
 
รูปแบบของวารสาร 

 
• กำหนดออก ปละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม-มีนาคม ฉบับท่ี 2 เดือนเมษายน-กันยายน 
• บทความท่ีตีพิมพตองผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ บทความละ 2 ทาน 
 

 
รูปแบบการเขียนบทความ/บทความวิจัย 

 
กองบรรณาธิการไดกำหนดระเบียบการสงตนฉบับไวใหผูเขียนยึดเปนแนวทางในการสงตนฉบับสำหรับการตีพิมพลง 

“วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบตนฉบับกอนการตีพิมพ เพื่อใหวารสารมีคุณภาพ
สามารถนำไปใชอางอิงได โดยวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม ตั้งแตฉบับท่ี 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556-มีนาคม พ.ศ.2557 จะเปน
วารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม โดยการกำหนดเปาหมายและขอบเขต (Aims & Scope) ที่จะตีพิมพบทความท่ีเปน
ประโยชนตอสังคมหรือทองถ่ิน ทางดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนที่ประจักษวา
สามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคมและกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปล่ียนแปลงในความตระหนักและ 
การรับรูในปญหาและแนวทางแกไขของชุมชน โดยเนื้อหาของบทความควรจะนำเสนอใหเห็นถึงประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

• สภาพการณกอนการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น (ในบทนำ ที่มาของปญหา) 
• การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย (มีผูแตงรวมเปนภาคเอกชนหรือตัวแทนชุมชน) 
• กระบวนการท่ีทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้น (วิธีการทดลอง บทสรุปเชิงเสนอแนะ) 
• ความรูหรือความเช่ียวชาญที่ใชในการทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงนั้น (ทฤษฎีและกรอบแนวคิด) 
• การคาดการณสิ่งที่จะตามมาภายหลังจากการเปล่ียนแปลงไดเกิดขึ้นแลว (ขอเสนอแนะหลังบทสรุป) 
• การประเมินผลลัพธการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น (เปน Outcome ของงาน พิจารณาจากการนำไปใชประโยชน  

 และ Citation) 
• แนวทางการติดตามและธำรงรักษาพัฒนาการที่เกิดข้ึนใหคงอยูตอไป (เปน Outcome ของงาน พิจารณาจาก 

 การนำไปใชประโยชน และ Citation) 
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การเตรียมตนฉบับบทความ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
รูปแบบการพิมพ 
1. ตัวอักษร : ใชตัวอักษร Angsana New โดยชื่อบทความใชอักษรตัวหนา ขนาด 20 pt ชื่อผูเขียนและหัวขอหลัก 

ใชอักษรตัวหนา ขนาด 18 pt และเนื้อเรื่องใชอักษรตัวปกติ ขนาด 16 pt 
2. การตั้งคาหนากระดาษ : บนและซาย ขนาด 1.5 นิ้ว ลางและขวา ขนาด 1 นิ้ว 
3. ความยาวของเนื้อหา : ไมเกิน 15 หนา รวมตารางรูปภาพ และเอกสารอางอิง 
4. รูปแบบการใชภาษาอังกฤษในเนื้อเรื่องภาษาไทย : 
 - ชื่อวิทยาศาสตร คำขึ้นตนใหใชอักษรตัวใหญ และใชตัวอักษรเอียง เชน Uglena acus  
 - ชื่อเฉพาะใหขึ้นตนดวยตัวใหญทุกคำ เชน Berdmann, Lemmermann 
 - ภาษาอังกฤษท้ังในและนอกวงเล็บใหใชตัวเล็ก เชน random complete block design 
 - ตัวยอใหใชอักษรตัวใหญทั้งหมด และควรมีคำเต็มบอกไวในการใชครั้งแรก เชน (random complete block  

  design, RCBD) 
 

 
การเรียงลำดับเนื้อหา  

 
1. ชื่อเร่ือง (Title) : ใชทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษเฉพาะตัวอักษรแรกของช่ือเร่ืองเทานั้น 

ที่ใชตัวพิมพใหญ (capital letter) นอกนั้นใชตัวพิมพเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะ 
2. ชื่อผูวิจัย : เฉพาะผูวิจัยหลักใหพิมพดวยตัวหนา โดยระบุสถานที่ทำงานหรือหนวยงานที่สังกัด และอีเมล 
3. บทคัดยอ (Abstract) : (ภาษาไทยกอนและตามดวยภาษาอังกฤษ) เปนการสรุปสาระสำคัญ ประเภทวิจัย 

วัตถุประสงค วิธีดำเนินการวิจัย และสรุปผลการวิจัยท่ีกระชับและชัดเจน ระบุตัวเลขสถิติที่สำคัญ ใชภาษารัดกุมเปนประโยค
สมบูรณและเปนรอยแกว ไมแบงเปนขอๆ โดยบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไมควรเกิน 1 หนากระดาษขนาด A4 
และใหระบุคำสำคัญ (keywords) ไวทายบทคัดยอในแตละภาษา 

4. บทนำ (Introduction) : ใหเขียนอธิบายปญหา วัตถุประสงค และการตรวจสอบเอกสาร 
5. ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) : อธิบายถึงเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทดลองและอธิบายวิธีการศึกษา

ทดลอง 
6. ผลการวิจัย (Results) : การเขียนเสนอผลการศึกษาควรกระชับและแสดงการวิจัยถึงผลท่ีชัดเจน หากมีตาราง 

กราฟ หรือรูปภาพ ใหมีเนื้อหาหรือวิธีการอธิบายประกอบ 
7. การอภิปรายผล (Discussions) : การเขียนอภิปรายผลการศึกษา เปนการช้ีแจงผลการวิจัยวาตรงตาม

วตัถปุระสงค สมมติฐานของการวิจยั สอดคลองหรอืไมสอดคลองกับผลการวจิยัของผูอืน่ทีม่อียูกอนหรอืไม อยางไร ดวยเหตผุลใด 
เปรียบเทียบหรือตีความเพื่อเนนความสำคัญของงานและสรุปใหเขาใจงายที่สุด 

8. บทสรุปหรือขอเสนอแนะ (Conclusion or Suggestions) : ใหเขียนสรุปสาระสำคัญของผลงานวิจัยวาเปนไป
ตามวัตถุประสงคหรือไม โดยเนนถึงปญหาหรือขอโตแยงในสาระสำคัญ ตลอดจนขอเสนอแนะที่เปนประโยชน 

9. กิตติกรรมประกาศ หรือคำขอบคุณ (Acknowledgement) : อาจจะมีหรือไมมีก็ได โดยเปนการแสดง 
ความขอบคณุผูชวยเหลือในงานวิจัยแตไมไดเปนผูรวมในงานวิจัย 
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รูปแบบการเขียนรายการอางอิง 
 
การอางอิงแบบแทรกปนไปกับเนื้อหา : เนื้อหาบทความใชระบบการอางอิงแบบนามป (ชื่อ-นามสกุลของผูแตง,  

ปที่พิมพ) ตัวอยางเชน ....ลมุล รัตตากร (2529) ไดกำหนดคุณสมบัติของ……… 
เอกสารอางอิง : การเขียนเอกสารอางอิงใหเรียงเอกสารท่ีใชอางอิงท้ังหมดตามลำดับอักษรตัวแรกของรายการท่ีอางอิง 

โดยเรียงลำดับแบบพจนานุกรม และใหเรียงภาษาไทยข้ึนกอนภาษาอังกฤษ มีรูปแบบการเขียน ดังนี้ 
1. หนังสือ 

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. สถานที่พิมพ: สำนักพิมพ.  
สลีาภรณ บวัสาย. 2549. เศรษฐกจิพอเพยีง รวมเรยีนรู สานขาย ขยายผล. พมิพครัง้ท่ี 1. กรงุเทพมหานคร: อมรนิทรพริน้ติง้

แอนดพับลิชชิ่ง. 
Courtney, T. K. 1965. Physical Fitness and Dynamic Health. New York: McGrew-Hill Inc. 

2. วารสาร 
ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร (ชื่อเต็มหรือยอก็ได). ปที่ (ฉบับท่ี): เลขหนาเริ่มตน-เลขหนาสิ้นสุด. 
ไพฑูรย สินลารัตน. 2531. การปฏิรูปหลักสูตรมหาวิทยาลัยในประเทศท่ีกำลังพัฒนา. อุดมศึกษา. 13 (34): 14-20. 
Elmastas, M., O. lsildak, I. Turkekal and N. Temar. 2007. Determination of antioxidant activity and antioxidant 

compounds inwild edible mashroom. Food Composition and analysis. 20: 337-345  
3. วิทยานิพนธ 

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ. ระดับวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ คณะ สถาบัน 
การศึกษา. 

ยุรีพรรณ แสนใจยา. 2545. แนวทางการพัฒนาไรชาสุวิฬุห อำเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย เปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร. 
วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  

4. เอกสารวิชาการอื่นๆ 
ชื่อ สกุล ผูเขียนหรือหนวยงาน. ปที่พิมพ. ชื่อเร่ืองหรือชื่อหนังสือ. ประเภทของเอกสาร. สถาบันหรือหนวยงานท่ีจัดพิมพ. 

สถานที่พิมพ.  
คณะกรรมการอำนวยการคัดสรรสุดยอดหน่ึงตำบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย. 2549. คูมือคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ. 

สำนักนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพมหานคร. 
5. สื่ออิเล็กทรอนิกส 

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. (ระบบออนไลน). แหลงขอมูล: ชื่อ website (วัน เดือน ป ที่สืบคนขอมูล)  
วิจารย พานิช. 2554. วิชาการรับใชสังคม. (ระบบออนไลน). แหลงขอมูล: http://www.gotoknow.org/posts/440436  

(27 เมษายน 2556) 
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การสงตนฉบับ  
 
1. ผูสงบทความจะตองทำหนังสือนำสง พรอมทั้งระบุชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท และอีเมล โดยทางกองบรรณาธิการ

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหมจะติดตอกลับไป เพื่อแจงผลการพิจารณา 
2. จัดสงตนฉบับที่พิมพตามขอกำหนดของรูปแบบวารสาร จำนวน 3 ชุด พรอมแผน CD บันทึกขอมูล สงดวยตนเอง

หรือทางไปรษณียลงทะเบียนมาที่ 
 กองบรรณาธิการ “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 เลขที่ 202 ถนนชางเผือก ตำบลชางเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300 
 หรือเว็บไซต http://www.research.cmru.ac.th 
 

การประเมินบทความตนฉบับ 
 
ตนฉบับจะตองผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นๆ จำนวน 

2 ทานตอเรื่อง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะเปนผูสรรหา เพื่อรับการประเมิน กรณีมีการแกไขสถาบันวิจัยและพัฒนา 
จะสงผลการอานประเมินคืนผูเขียนใหเพิ่มเติม แกไข หรือพิมพตนฉบับใหมแลวแตกรณี 

 
...................................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
1. บทความที่ไดรับการตีพิมพใน “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” ถือเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
2. เนื้อหาบทความที่ปรากฏในวารสารเปนความรับผิดชอบของผูเขียน ทั้งนี้ไมรวมความผิดพลาด อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ 
3. ในกรณีเปนบทความที่สงมาจากบุคคลภายนอก จะมีคาใชจายในการดำเนินการประเมิน และกลั่นกรองบทความ  

จำนวน 3,000 บาท 
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วารสารวิจัย วารสารวิจัย 
ประจำปท่ี 16 ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2557-มีนาคม 2558 

ราชภัฏเชียงใหม 

วารสารวิจัยเพื่อรับใชสังคม 

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม  ประจำปที่ 16 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2557-มีนาคม 2558 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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